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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Denizcilik

DAL

Gemi Makineleri İşletme

MODÜLÜN ADI

Gemilerde Sac ve Boru İşlemleri

MODÜLÜN SÜRESİ

40/28
Bireye / öğrenciye gemilerde ve gemi makine
dairelerinde kullanılan el aletlerini kullanarak sac
işlemlerini ve boru donanımlarının bakım ve
onarımlarını yapmaya yönelik bilgi ve becerileri
kazandırmak amaçlanmaktadır.
1. Sac malzemelerin özelliklerine açıklayarak
tekniğine uygun şekillendirme uygulamaları
yapar.
2. Devre resmine uygun olarak plastik boruları
birleştirme uygulamaları yapar.
3. Devre resmine uygun olarak bakır ve
alüminyum boruları birleştirme uygulamaları
yapar.
4. Devre resmine uygun olarak çelik boruları
birleştirme uygulamaları yapar.
Ortam: Gemi makineleri bakım onarım atölyesi
Donanım: Makine dairesinde kullanılan el ve ölçü
aletleri, yenileştirme, kaynak ve imalat atölye
donanımları, el aletleri, takım ve avadanlıklar.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendireceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Gemilerde bakım ve onarım işlerinde; zaman zaman parçaların yenilenmesine, boru
devrelerinin revizyonuna gereksinim duyulur. Bu modül ile sizlere gemilerde yapılan sac
işlemleri ve boru tesisatlarındaki bakım ve yenileştirme işlemlerine yönelik detaylı bilgi
verilecektir.
İyi bir makine zabitinin sac şekillendirme ve boru donanımları konusunda bilgi ve
beceri sahibi olması gerekir.
Bu amaçla modülde sizler için hazırlanmış uygulamalar önemli kazanımlarınız olacak,
mesleki anlamda sizi farklı kılacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
–1
ÖĞRENME

KAZANIMI

Saç malzemelerin özelliklerini
uygulamaları yapabileceksiniz.

açıklayarak

tekniğine

uygun

şekillendirme

ARAŞTIRMA


Yaşadığınız ortamlarda eğme bükme işlemi ile imal edilmiş cisimleri araştırınız.



Eğme bükme konusunda faaliyet gösteren işletmeleri araştırınız.



Bulunduğunuz bölgede perçinleme yapan işletmelere giderek perçinleme
hakkında bilgi toplayınız.



Perçin çeşitlerinden birer örnek bularak bunun üzerine sınıfta arkadaşlarınızla
tartışınız.



Birleştirme çeşitleri hakkında bilgi toplayarak sınıf içinde tartışınız.



Araştırdığınız cisimleri ve işletmeleri rapor hâlinde sınıfa sununuz.

1. SAC ŞEKİLLENDİRME İŞLEMLERİ
1.1. Eğme Bükme
Isı ile veya ısı yardımı olmadan talaş kaldırmadan yapılan bir biçimlendirme işlemidir.
Burada gerecin bir kısmı, mümkün olduğu kadar kesitini koruyarak ilk konumundan başka
bir konuma geçer.

Şekil 1.1: Elle tel bükme uygulaması
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Metal gereçleri istenilen şekilde ve açı altında bükmek için kullanılan çok çeşitli
makineler olmakla birlikte bu işlem, bazen basit el takımları yardımıyla veya bu takımları
kullanmadan kuvvet uygulanmasıyla da yapılabilir.

1.2. Eğme Bükmenin Tanımı
Metal parçaların kalıcı biçim değişimine (plastik şekil değişimine) uğrayacak şekilde,
eğme kuvveti altında şekil değiştirmesine bükme denir.
EĞME KUVVETİ

MENGENE

MALZEME

Şekil 1.2: Bükme işlemi

1.3. Eğme Bükmenin Gereği ve Önemi
İş parçalarının tasarlanmasında ve üretilmesinde markalama, kesme, delme, kaynak
gibi değişik işlemler uygulanabilir. Bu işlemlerden biri de bükme işlemidir. Sacların, içi dolu
malzemelerin ve boru profillerin, eğme bükme işlemlerini; çelik eşya, dekoratif demircilik,
makine imalat, çelik yapı gibi birçok sektörde görmekteyiz. Bükme işlemi; iş parçasını
değişik şekillerde üretmek ve ince saclara şekle bağlı olarak dayanım kazandırmak amacı ile
yapılır.

1.4. Eğme Bükme Bölgesindeki Değişimlerin ve Tarafsız (Nötr)
Eksenin Tanımı
Bükme esnasında iş parçasının dış yüzeyi, çekme kuvvetlerinin etkisiyle uzar. İç
yüzey basma kuvvetleri etkisi ile kısalır. İkisinin arasında bulunan bir merkez eksen ise sabit
kalır, uzama veya kısalma meydana gelmez. Bu uzama veya kısalmanın olmadığı eksen, nötr
eksen adını alır.
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Şekil 1.3: Bükme esnasında eksenler

Şekil 1.4: Bükme sonrası malzemede meydana gelen değişimler

1.5. Eğme Bükmede Açınım Boyu Hesabı
Eğme bükme işlemleri öncesinde mutlaka bir açınım boyu hesabı yapılması gerekir.
Deneme yanılma yoluyla işin doğru bir şekilde yapılması hem zaman hem de malzeme
israfına sebep olacaktır.
Bükülecek malzemenin büküm öncesi boyunun hesaplanması, malzemenin şekli ve
cinsine göre farklılık göstermektedir. En çok kullanılan hesaplama yöntemi nötr eksene göre
yapılan hesaplamadır ancak sac malzemelerde bu yöntem olumlu sonuçlar vermemektedir.
Sac malzemelerin fazla hassas olmayan bükme işlerinde sac kalınlığının kenar uzunluklardan
düşülmesi yöntemi uygulanır. Her iki yöntemle ilgili açınım boyu hesaplamaları
yapılmalıdır.
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Şekil 1.5: Açınım boyları hesaplanacak sac malzemeler

I
L=(40-2)+(60-4)+(30-2)
L= 38+56+28
L=122
II
L=(35-2)+(30-4)+(25-4)+(15-4 )+ (35-4)+(15-2)
L=33+26+21+11+31+13
L = 135
Sacların bükme resimlerinde ölçülendirme, genellikle dış köşelerden yapılır.
Hesaplamalar, yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi iç köşelere göre yapıldığında ölçüden sac
kalınlığı düşülür.
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1.6. Eğme Bükme Yöntemleri
Bütün bu gelişmelere rağmen eğme bükme işleminin en basit yöntemle yapılışının
bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu, en basit yöntemde bükülecek parçanın bir
noktadan sabitlenmesi ve en uzak bir iki noktadan kuvvet uygulanması ile yapılan bükme
işlemidir. Bu basit bükmelerde en çok kullanılan yöntem, bükülecek gerecin mengeneye
bağlanarak kuvvet uygulanması ile yapılan bükme işlemleridir.

1.6.1. Mengenede Eğme Bükme Yöntemleri
Mengenelerde eğme bükme işlemi, çekiç, tokmak ve yardımcı araçlardan yararlanarak
gerçekleştirilir.
 Eğilecek ince parçalar, tokmak yardımıyla
eğilmelidir. Elin baskısı ile ilk gerilim
alınır. İlk darbeler eğilme çizgisinin yanına
vurulmaz. Tokmak darbeleri, baş kısımdan
başlanarak eğilme çizgisine doğru yavaş
yavaş yakınlaştırılır.

Şekil 1.6: Tokmakla eğme bükme

 Eğerken darbeler daima sabit çene üzerine
indirilir.

 Daha kısa parçalar, mümkün olduğu kadar
düzgün bir yüzey elde etmek amacıyla
düzeltme parçası ile bükülür.
 Böylece parça yüzeyinde darbe izleri
meydana gelmez.
Şekil 1.7: Düzeltme parçası ile eğme bükme

 Geniş ve kısa bükümlü malzemeler,
kademeli bir şekilde birkaç defa yatırılarak
istenen açıya getirilir.

Şekil 1.8: Geniş gereçlerin mengene ile
bükülmesi

 Bir defa da eğme işlemi yapılmaya
çalışılırsa yüzeyde ondüle (katlanma)
oluşur.
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 Sonunda bir düzeltme takozu ile yüzey düz
hâle getirilir (Şekil 2.4).

Şekil 1.9: Yüzeyin düzeltilmesi

 Parçalara istenilen şekilleri vermek için
biçimlendirme parçası kullanılır.
 Bükülecek parçalar, şekillendirme parçası
ile birlikte mengeneye bağlanır.
 Bundan sonra bükülecek parça, mengene
üzerine yatırılarak bükme yapılır.
Şekil 1.10: Biçimlendirme parçası (kalıp)
ile bükme

1.6.2.Profiller Arasından Parça Çıkararak Eğme Bükme
Profil borularda yay oluşturacak şekilde veya köşeli bükme yapıldığında bükümün iç
kısmında kalan basma bölgesinde ezilme ve yanlara doğru yayılma meydana gelir. Profiller
köşeli bükülecekse söz edilen şekil bozukluklarının oluşmaması için bükme bölgesinin iç
kısmından parça çıkarılarak bükme yapılır. Profiller yay oluşturacak şekilde bükülecekse
içleri doldurularak bükülür veya bükme makinelerinde kalıplar yardımıyla ezilmeden
bükülür.
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Şekil 1.11: Köşeli bükülmüş profil

Resim 1.1: Bozuk bir şekilde bükülmüş
profil

1.6.3. Kılıcına Bükme
Malzemenin kılıcına bükülmesi genellikle lama malzemeler için kullanılan bir
yöntemdir. Lama malzemeleri dikdörtgen kesitli olup nötr eksenini dikkate aldığımızda
hangi tarafa daha kolay bükme yapılabileceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Nötr eksenden
kenara yakın kısma doğru büküm yapmak için daha az kuvvet uygularken nötr eksenden
uzak olan kenarı bükmek için daha çok kuvvet uygulamak gerekir.

Şekil 1.12: Nötr eksenin kenara yakın kısmına doğru büküm
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Şekil 1.13: Nötr eksenin kenara uzak kısmına bükmek

Kılıcına bükme işi, diğer bükme işlerinde olduğu gibi çekiçle makinelerde ve
kalıplarda yapılabilmektedir. Kılıcına bükmeyi ister makinede ister çekiçle yapalım bükülen
tarafta kesit kalınlaşırken dış tarafta kesitte incelme meydana gelir.

Şekil 1.14: Çekiç ile kılıcına bükme

Şekil 1.15: Bükme sırası/sonrası çatlamalar
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1.7. Sac Parçalarının Perçinle Birleştirilmesi
1.7.1. Birleştirme Çeşitleri
Metal sanayinde birçok birleştirme teknikleri kullanılmakla birlikte bu birleştirme
teknikleri önce iki ana gurupta toplanır. Bunlar sökülebilir ve sökülemeyen birleştirmelerdir.
1.7.1.1. Sökülemeyen (Sabit) Birleştirmeler
İki parça birbirine birleştirildikten sonra tahrip edilmeden sökülemiyorsa bu
birleştirmeye sökülemeyen birleştirme denir. Bu birleştirme çeşitleri aşağıdaki gibi
sınıflandırılmıştır:





Perçinli birleştirmeler
Kenetli birleştirmeler
Kaynaklı birleştirmeler
Sıkı geçmeler

1.7.1.2. Sökülebilir Birleştirmeler
İki parçanın tahrip edilmeden sökülebilir şekilde birleştirmesine sökülebilir
birleştirme denir.
Bu birleştirme çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır:





Sökülebilir (hareketli) geçmeler
Vidalı birleştirmeler
Pimle birleştirmeler
Kamalı birleştirmeler

1.7.2. Perçinleme
Perçinleme yapmak için basit el takımları kullanılır. Ama çok sayıda ve daha hızlı
perçinleme yapabilmek için perçin tabancalarına ihtiyaç vardır.
1.7.2.1. Perçin
Bir başı hazır diğer başı bağlantı yerinde oluşturulan sökülemeyen bağlantı elamanına
perçin denir.
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Resim 1.2: Perçin çeşitleri



Perçinlemenin tanımı

İki parçanın birbirine perçin
birleştirilmesine perçinleme denir.

bağlantı

elamanıyla

sökülemeyecek

şekilde

1.7.2 3. Perçin Çeşitleri ve Perçinlerin Sınıflandırılması


Kullanım yerlerine göre perçinler







Gereçlerine göre perçinler







Çelik inşaat perçinleri
Kazan perçinleri
Lokomotif perçinleri
Diğer (mutfak eşyası, kayış, balata vb.) perçinleri

Çelik perçinler
Bakır perçinler
Alüminyum perçinler
Alaşımlı perçinler

Perçin başı biçimlerine göre perçinler







Yuvarlak başlı perçinler
Yuvarlak yassı başlı perçinler
Mercimek başlı ve havşa mercimek başlı perçinler
Havşa başlı perçinler
Düz silindirik başlı perçinler
Konik başlı perçinler



Yuvarlak başlı perçinler

Perçin başının yarım yuvarlak olması sebebiyle bu isimle anılır. Perçin çapına göre
başları sıcak ya da soğuk olarak biçimlendirilebilir.
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Şekil1.16: Yuvarlak başlı perçin



Mercimek başlı perçinler

Perçin başı yarım yuvarlaktır. Yarım yuvarlak kısmı şekilde görüldüğü gibi yuvarlak
başlı perçine göre daha incedir. Özellikle ince kesitli parçalarda kullanılırlar. Perçin başı
çıkıntısının az olması bir avantajdır.

Şekil 1.17: Mercimek başlı perçin



Mercimek-havşa başlı perçinler

Yarım yuvarlak kısmın yarısı havşa şeklindedir. Perçinli birleştirmenin yuvarlak başlı
perçin kadar sağlam olması ancak perçin başının fazla çıkıntı yapmaması istenen yerlerde
kullanılır. Perçin deliğine havşa açılır.

Şekil 1.18: Mercimek havşa başlı perçin



Havşa başlı perçinler

Perçin başı düz ve havşalıdır. Perçin başının perçinlenecek yüzeyde çıkıntı yapması
istenmiyorsa parçada bu tür perçinler kullanılır. Perçin deliğine havşa açılır.

Şekil 1.19: Havşa başlı perçin



Silindirik başlı perçinler

Perçin başı silindirik biçimdedir. Genellikle sacların perçinlemesinde kullanılır.
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Şekil 1.20: Silindirik başlı perçin


Konik başlı perçinler
Bazı perçinlerin kolay takılabilmesi için baş kısımları konik olarak üretilir. Bu tür
perçinlere konik başlı perçin denir.

Şekil 1.21: Konik başlı perçin

1.7.2.4. Perçinleme Takımları


Çekiç: Perçinleme işleminde kullanılan çekiç ağırlıkları yapılacak işin
niteliğine göre değişir. Büyük perçin başlarının oluşturulmasında ağır çekiçler
seçilmelidir. Elle perçinlemede genellikle alman çekiçleri kullanılır.



Perçin çektirmesi: Perçinleme işlemi uygulanacak parçaların yüzeylerini
birbirine yaklaştırmak ve perçini çektirerek yerine oturtmak için kullanılan alete
perçin
çektirmesi denir.



Perçin yuvaları: Perçinleme işleminde, perçin başının şekil alacağı şekilde
çukur olan altlık üzerindeki yuvaya perçin yuvası denir. Bu yuvalar perçin
başının zedelenmemesi için kullanılır.

Şekil 1.22: Üst perçin yuvası

Şekil 1.23: Alt perçin yuvası



Perçinleme makinesi: Perçinleme işlemini mekanik olarak yapan aletlerdir. Bu
makineler kapama başını oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Kısa fakat
kuvvetli vuruşlara ve ileri geri devinimlere sahiptir. Bazı darbe nitelikli
makineleri, aparat ekleyerek perçinleme işlemi yapacak hâle getirmek
mümkündür.
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Resim 1.3: Dikdörtgen sütunlu

Resim 1.4: Sütunlu tip

Resim 1.5: Otomatik tip



Pop perçin aleti (tabancası):Boydan boya delinip iki taraflı perçin başı
oluşturulamayan küçük çaplı perçinleme işlemlerinde kullanılan el aletidir.

Resim1.6: Pop perçin aleti (tabancası)
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Pop perçin: Ortasında yarım yuvarlak başlı, ince çelik mil bulunan, dış zarfı
alüminyumdan imal edilmiş birleştirme elemanıdır.

Resim1.7: Alüminyum pop perçin

1.7.2.5. Perçin Boyunun Hesaplanması
Perçinin baş kısmının dışında kalan tüm boyu (L) olarak ifade edilir. Perçinleme
işlemine başlamadan önce belirlenmesi gerekir. Perçinleme işleminde tam bir kapama başı
oluşturulması için perçin boyunun bilinmesi gerekir. Perçinleme işlemi yapılacak parçanın
kalınlığıyla doğrudan ilgilidir. Perçin boyunun hesaplanmasında aşağıdaki formül
kullanılır:

Şekil 1.24: Perçin kesiti

L=S+(1,5xd)
L: Perçin boyu
S: Perçinlenecek parça kalınlıklarının toplamı
d: Perçin çapı
1,5: Sabit kat sayı
Örneğin, 2 mm kalınlığındaki iki parça,
4 mm çapa sahip bir perçinle birleştirilmek istenirse
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L = S + (1,5 x d) formülünde verilenleri yerlerine koyarsak
L=2+2+(1,5x4)
L=4+(6)=10 mm
L=10 mm
1.7.2.6. Perçin Deliklerinin Oluşturulması
Deliklerde eksenel kaçıklığı önlemek için parçalar çok iyi markalanmalı veya
mümkünse üst üste konularak birlikte delinmelidir. Perçin çapına göre uygun delik delinir.
Delik eksenlerinde kaçıklık olursa deliklerin büyütülmesi veya raybalanması gerekir. Çok
sayıda perçinleme yapılacak ise zımbalama ile delme yapılır.
Yapılacak perçinli birleştirme türüne göre markalama yapılır. Perçin çapı 10 mm’den
küçükse 9 + 0,5 = 9,5 olarak matkap seçimi yapılır ve perçin deliği oluşturulur. 10 mm ve
daha büyük çaplar için1 mm ilave edilir.
Deliklerin perçin başlarının olduğu tarafa hafif havşa açılmalıdır. Buradaki havşa
işlemi havşa başlı perçin için açılan havşa ile karıştırılmamalıdır. Havşa başlı perçin için
açılacak havşa perçin başına ölçüsüne göre açılır.
Örnek 1: Saclarımız 6 mm’lik perçin ile birleştirilecektir. Buna göre perçin delik
çapını hesaplayınız?
Perçin çapı 10 mm’den küçük olduğu için 6 + 0,5 = 6,5 mm
Örnek 2: Saclarımız 16 mm’lik perçin ile birleştirilecektir. Buna göre perçin delik
çapını hesaplayınız.
Perçin çapı 10 mm’den büyük olduğu için 16 + 1 = 17 mm

1.8. Perçinleme İşleminin Yapılması
Önce gereçlerin nasıl ve ne şekilde, hangi çaplı perçin ile birleştirileceği
belirlenmelidir. Perçinler, kesilme gerilmesine maruz kalır bu nedenle perçinlemek için en
az iki perçin kullanılır. Perçinleme işlemi iki temel eksende yapılır. Birincisi sağlamlık ve
dayanım isteyen birleştirmeler için içi dolu, ham maddesi yumuşak demir ve alaşımlarından
oluşan perçin kullanılarak çekiçleme ile yapılan perçinleme; diğeri alüminyum
alaşımlarından yapılan ve perçin tabancası kullanılarak pop perçin adı verilen perçinlerin
kullanıldığı perçinleme işlemidir.
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1.8.1. Perçinli Birleştirme Çeşitleri

Şeki1.25: Bir pop perçin uygulaması

Perçinleme yapılacak parçaların sağlamlık, sızdırmazlık vb. durumları dikkate alınır.
Perçinlemede parçaların çeşitli birleştirme konumlandırılmaları vardır.
1.8.1.1. Bindirmeli Perçinleme
En fazla kullanılan perçinli birleştirme çeşididir.


Tek sıralı bindirmeli perçinleme

Şeki1.26: Tek sıralı bindirmeli perçinleme uygulaması



Çift sıralı bindirmeli perçinleme

Şeki1.27: Çift sıralı bindirmeli perçinleme uygulaması
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Çift sıralı zikzaklı bindirmeli perçinleme

Şeki1.28: Çift sıralı zikzaklı bindirmeli perçinleme uygulaması



Tek yamalı perçinleme

Şeki1.29: Tek yamalı perçinleme uygulaması

1.8.1.2. Yamalı Perçinleme
Perçinleme işleminde sızdırmazlık istendiğinde tercih edilen yöntemdir.


Çift yamalı perçinleme

Şeki1.30: Çift yamalı perçinleme uygulaması
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1.8.2. Döverek Perçin Başını Oluşturma
Birleştirme yapılacak iki parça delindikten sonra perçin delinen yuvaya geçirilir,
perçin başı perçin yuvasına yerleştirilir ve çektirme kalıbı yardımı ile parça ile perçin
arasındaki boşluk alınır. Perçin çekiç yardımıyla parça üzerine yayıldıktan sonra üst yuva ile
perçin başı oluşturulur.

Şeki1.31: Perçinleme işlemi

1.8.3. Perçinli Birleştirmede Meydana Gelen Hatalar

Şeki1.32: Perçinleme hataları

Perçinleme işlemi kurallara uygun yapıldığında hata çok nadir oluşur. Kurallar
yeterince dikkate alınmadığında yukarıdaki resimde görülen hatalar oluşabilir.












Perçin başı eksik, dolayısıyla perçin boyu kısa seçilmiş.
Perçin başı büyük, dolayısıyla perçin boyu uzun seçilmiş.
Hatalı çekiçleme nedeniyle perçin başı eksenden kaçık oluşturmuş.
Delik çapı büyük delinmiş.
Perçin çektirmesi kullanılmamış.
Hatalı delme delik eksenleri kaçıktır.
Perçin başı ezilmiş, alt perçin yuvası kullanılmamış.
Hatalı çekiçleme sonucu kapama baş çatlamış.
Hatalı çekiçleme sonucu kapama baş eksik oluşmuş.
Hatalı çekiçleme nedeniyle perçin boyu kısa olmuş, üst perçin yuvası
kullanılmamış.
Alt perçin yuvası büyük seçilmiş, perçin hazır baş tarafından şişmiş.
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1.8.4. Perçinleme İşleminde Dikkat Edilecek Hususlar
Sağlıklı bir perçinleme işlemi yapabilmek için aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:
1.8.4.1. Çekici Vurulması Gereken Yere Yönlendirmek
Perçinin kapama yapılacak ucuna önce çekiçle kabaca şekil verilir. Daha sonra
kapama başının biçimine göre yuva kullanarak perçinleme yapılır.
1.8.4.2. Çekiç Darbelerine Karşı Dikkatli Olmak
Çekiç darbelerini uygularken çekicin kayması ya da çekiç sapının çıkması size zarar
verebilir. Mutlaka çekiçleme işlemine başlamadan önce çekiç başı ve sapı kontrol
edilmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda ölçüleri ve büküm şekli verilen iş parçasını mengenede bükünüz. İş
parçasının her iki kenarına, kenardan 14 mm uzaklıkta, eşit mesafede, 5 mm çapında dört
adet delik delerek, 2 mm kalınlığındaki bir sac parçasını iki tanesi perçin, diğerleri pop
perçin olacak şekilde birleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Resmi inceleyiniz. Bükmeden önce açınım
boyunu bulunuz.

 Parçayı, resimde belirtilen ölçülere göre
markalayınız.

 Açınım hesaplarını dikkatli yapınız.
Yanlış bulacağınız açınım boyu,
parçanın hatalı kesilmesi ve hurdaya
atılmasına sebep olur.
 Çekiç ile eğme-bükme işlerinde
kullanacağımız çekicin sapının çatlak
olmamasına, çekiç sap kamasının
olmasına, güvenliğiniz için dikkat
etmelisiniz.

 Parçayı, markaladığımız açınım boyuna göre
 İş güvenliği önlemlerini alınız.
tekniğine uygun kesiniz.
 Delikleri perçin çapı hesabına göre
 Açınım boyuna göre kesilen parçayı,
çaptan büyük delmeyi unutmayınız.
eğeleyerek köşelere pah kırınız. Delikleri
 Delmeden önce markalayınız ve nokta
deliniz.
ile delik yerlerini belirletiniz.
 Markalama çizgisi, mengenenin bükme
köşesine gelecek şekilde parçayı mengeneye  Mengeneyi çok fazla sıkmayınız.
bağlayınız.
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 Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi parçayı
bir miktar -15-25 derece kadar- bükünüz.

 Çekiçlemeden önce bükme çizgisini
kontrol ediniz.

 Mengeneye parçayı çok sıkmadan
çekiç ile malafa ve sac arasındaki
boşluk alınmalıdır.

 Bir önceki işlemde büktüğünüz büküm
çizgisini, 20 mm çapında bir şekillendirme
parçasının ortası ile aynı hizada mengeneye
bağlayınız.

 Çekiç ile eğme bükme işleminde aşırı
güç kullanmayınız. Aşırı güç,
parçanın mengenenin ve diğer
takımların zarar görmesine neden
olur.

 Bu işlem safhasından sonra yandaki
şekilde görüldüğü gibi parçanın kenar
uçları aynı seviyede olmalıdır.

 Şekillendirme parçası ile parça arasında
 Bükme işlemi tamamlandıktan sonra
boşluk bırakmadan mengeneye bağlayınız ve
ölçü ve kontrol aletlerini tekniğe
bükme işlemini bu kenar için de
uygun kullanarak iş parçasının
tekrarlayınız.
ölçülerini kontrol ediniz.

 Parçanın mengeneden fırlamasına
karşı dikkatli olunuz.
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 Markalama çizgilerini mengenenin bükme
köşeleri ile aynı hizaya getiriniz. Aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi bükme işlemini
tamamlayınız.

 Paralelliğe dikkat ediniz.

 Takımları özenli kullanınız.

 Deliklere havşa matkabı ile havşa açınız.

 İnce sacların seri üretiminde delikleri
zımbayla delebilirsiniz.

 Perçinleme için perçin boyu hesabı yapınız.

 L=S+(1,5xd) Formülünü uygulayınız.
 İki adet demir alaşımlı perçin ve iki
adet pop perçin seçiniz.
 Perçinleme yaparken iş önlüğü ve
eldiven giydiniz mi?
 Deliğe yerleştirilen perçinin delik
çapına uygun olduğunu kontrol ettiniz
mi?
 Çekiç darbelerine karşı dikkat ettiniz
mi?
 Çapaklanmalara ve perçin çatlağı
oluşmamasına dikkat ediniz.

 Malzemeye uygun perçin seçimi yapınız.
 Seçilen perçini deliğe yerleştiriniz.
 Perçin hazır başını alt perçin yuvasına
yerleştiriniz.
 Perçini çekiç ile döverek perçin başını
oluşturunuz.
 Perçin başına üst perçin yuvasıyla son
şeklini veriniz.
 Perçinleme işi bittikten sonra kontrol
yapınız.

 Gözle ve yüzey kontrolü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
ME VE DEĞERLENDİRME
1.

Kaç çeşit birleştirme vardır?
A) 2
B) 3
C) 1
D) 4
E) 5

2.

Aşağıdakilerden hangisi perçin çeşidi değildir?
A) Konik başlı
B) Silindirik başlı
C) Yuvarlak başlı
D) Havşa başlı
E) Yıldız başlı

3.

Aşağıdakilerden hangisi perçinleme işleminde kullanılır?
A) Çekiç
B) Testere
C) Keski
D) Tornavida
E) Alyan anahtar

4.

Aşağıdakilerden hangisi sökülemez birleştirme elemanıdır?
A) Vida
B) Pim
C) Perçin
D) Somun
E) Cıvata

5.

3 mm kalınlığında sac parçaları perçinlemede kullanılacak perçin çapı d = 3 mm
olduğuna göre perçin boyu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9,7 mm
B) 11 mm
C) 10,5 mm
D) 10,8 mm
E) 11 mm

6.

Aşağıdaki gereçlerden hangisi perçin yapımında kullanılmaz?
A) Alüminyum
B) Çelik
C) Bakır
D) Plastik
E) Demir
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7.

Deliklere havşa açılarak sökülemeyen birleştirme yapan perçin çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Silindirik başlı perçinler
B) Yuvarlak başlı perçinler
C) Havşa başlı perçinler
D) Mercimek başlı perçinler
E) Yıldız başlı perçinler

8.

İnce sacların seri bir şekilde montajında aşağıdaki perçinlerden hangisi kullanılır?
A) Mercimek başlı perçinler
B) Pop perçinler
C) Havşa başlı perçinler
D) Yuvarlak başlı perçinler
E) Silindirik başlı perçinler

9.

İnce sacların seri bir şekilde montaja hazırlanmasında aşağıdaki perçin delikleri hangi
aletle delinmelidir?
A) Matkap
B) Tornavida
C) Perçin tabancası
D) Nokta
E) Delik zımbası

10.

Perçin tabancası ile yapılan perçinleme işleminde hangi tip perçin kullanılır?
A) Silindirik başlı perçinler
B) Yuvarlak başlı perçinler
C) Havşa başlı perçinler
D) Mercimek başlı perçinler
E) Pop perçinler

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Devre resmine uygun olarak plastik boruları kesme ve birleştirme uygulamaları
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Polipropilen boruların kesiminde kullanılan aletleri araştırınız.



Polipropilen boruların kullanıldığı alanları araştırınız.



Füzyon kaynağı takımları hakkında bilgi toplayınız.



İnternet ortamında araştırma yapınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

2. POLİPROPİLEN BORU İŞLEMLERİ
2.1. Polipropilen (PP) Malzemelerin Tanıtılması
Plastikten üretilen polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve polipropilen (PP) borular
zengin seçenekleriyle sektöre egemen olmuştur.
Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi polipropilen (PP) dir.
Ancak gemilerde çok yaygın uygulama alanı olmamakla birlikte zaman zaman kullanılan
ürünlerdir.
Polipropilen ham maddesi ısıya, basınca ve kimyasal maddelere mukavemeti
açısından 3 gruba ayrılır. Bunlar; homopolimer (Tip 1), copolimer (Tip 2) ve random
copolimer (Tip 3)’dir. Diğer çeşitlerine göre özellikle temiz suda polipropilen random
copolimer –PPRC (Tip3) sınıfı ürünler daha fazla tercih edilmektedir. Isıtma tesisatında ise
bu boruların uzama kat sayılarının fazla olması sebebiyle oluşabilecek sarkma ve
genleşmelerin önüne geçmek için yine bu boru grubundan olan alüminyum folyo kaplı
olanları kullanılmaktadır (Uzamaya karşı gerekli tedbir alındığı takdirde normal polipropilen
boru uygulaması da yapılabilir.).
Polipropilen borular; işçiliğinin kolay ve çabuk olması, hafifliği, içyapısının pürüzsüz
oluşu, kireç ve pislik tutmama, korozyondan (paslanma ) etkilenmeme, nakliyede kolaylık
gibi avantajları sebebiyle vazgeçilmez bir ürün hâline gelmiştir. Soğuk suda 20 atü, sıcak
suda 10 atü basınçta uzun yıllar problem çıkarmadan kullanılırlar.
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Boruların birleştirilmeleri elektro füzyon denilen boru ve bağlantı parçalarının belli bir
sürede (normal şartlarda 260˚C) ısıtılıp ergimesi ve ardından birbirleriyle kaynaşarak
eklenmeleri metoduna dayanır. Kuralına uygun olarak yapılan birleştirmelerde herhangi bir
kaçak meydana gelmez. Bağlantı parçasının iç çapı, boru dış çapına eşittir. Boru ucu dış
yüzeyi ve bağlantı parçası iç yüzeyi füzyon kaynak makinesinde aynı anda ısıtıldıktan sonra
birbirine takılarak birleştirme işlemi tamamlanır.
PPRC borular, galvaniz boruların aksine dış çaplarına göre adlandırılır. Galvaniz
borular, iç çaplarıyla anıldıkları için inç(parmak) olarak aynı çaptaki borularda PP
borulardan bir çap küçüktür. Aşağıdaki tabloda polipropilen ve galvaniz boruların anma
çapları verilmiştir.
Inch (Parmak)
½
¾
1
1¼
1½
2

Polipropilen dış çap (mm)
20
25
32
40
50
63

Galvaniz iç çap (mm)
15
20
25
32
40
50

Tablo 1.1: Boru anma çapları

Resim 2.1: PPRC boru çeşitleri

Resim 2.2: PPRC Renkli boru çeşitleri
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2.1.1. Polipropilen Boru Ek Parçaları
Çelik boruların bağlantılarında yer alan fittingslerin çoğu polipropilen borularda da
kullanılır. Ancak PPRC borularda farklı ekleme parçaları da vardır. Bunların bir kısmı çelik
borulardan PPRC’ye geçişte veya bu boruların son kısımlarında armatür vb. bağlantısı için
çelik dişliye dönüştürmek amacıyla kullanılır.
Boru ekleme parçaları, dişli ve dişsiz olmak üzere iki gruba ayrılır.


Dişli parçalar

Dişli bağlantı parçaları, çelik borulardan polipropilen borulara geçiş amacıyla veya
PPRC boruların nihai montajında bu boruları çelik dişliye çevirerek vana, sayaç, armatür vb.
bağlantıların yapılabilmesini sağlamak üzere kullanılır.
Bu fittingslerden dış dişli parçalar daha ziyade vana, sayaç vb. dişi dişli malzemelerin
bağlantılarında kullanılır. İç dişli parçalar ise çelik borudan PPRC’ye geçişte ve musluk
batarya gibi ürünlerin montajı amacıyla kullanılır. Ancak batarya eksen ölçülerinin
sabitlenebilmesi için özel olarak imal edilen batarya dirsekleri tercih edilmelidir. Oynar
başlıklı rakorlar ise kısa mesafedeki sabit çelik ve PPRC boru bağlantılarında montaj
kolaylığı sağlar.
Bu ekleme parçaları, isim ve çeşitleriyle aşağıdaki şekillerde verilmiştir:


Dişsiz parçalar

Dirsek: Tesisatta yön değiştirmesi istenilen yerlerde kullanılır. Köşe dönüşlerinde
(900 ise ) kapalı dirsek, açık dönüşlerde ise 450 dirsekler kullanılır.
T Boru hattından kol almaya yarar. İnegal T ise belirli çapta gelen borudan farklı
çaplarda kol almak için kullanılan bir malzemedir. Böylece redüksiyon vazifesi de görmüş
olur.
Redüksiyon: Büyük çaplı borudan küçük çaplıya geçişte kullanılan yani çap
küçültmeye yarayan bir bağlantı elemanıdır.
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Resim 2.3: Dişli bağlantı parçaları

Manşon: Boruları birbirine eklemek için kullanılan fittingse denir.
Kavis: İki borunun çapraz (birbirlerine dik) olarak kesiştikleri yerlerde boru
geçişlerine müsaade etmek için kullanılan bir malzemedir. Boru atlama manşonu veya köprü
olarak da bilinir.
Kapama başlığı: Daha sonra devam edecek boru hattını geçici olarak kapatmak veya
iptal edilen boruların ağızlarını körlemek için kullanılan tesisat elemanıdır.
Kör tapa: Tesisattaki su kullanma ağızlarını kapatarak test yapma imkânı veren veya
kullanılmayacak kısımlara bu malzeme bağlanarak (sıkılarak) iptal edilmesini sağlayan
malzemedir.
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Resim 2.4: Dişsiz bağlantı parçaları

2.2. Boru Kesme İşlemi
2.2.1. Plastik Boru Makası
Plastik borularda kesme işlemi, boru makası yardımıyla yapılır. Boru makası,
kesilecek borunun eksenine dik gelecek şekilde yerleştirilir. Daha sonra eksenden
kaydırmadan kesme işlemi gerçekleştirilir. Makasa aşırı güç uygulamak yayının kırılmasına
sebep olur. Ayrıca büyük çaplı borular için uygun boru makası kullanılmalıdır.

Resim 2.5: Polipropilen boru kesme makası

2.3. Boruyu Ölçüsünde Kesmek
Plastik borularda kesme işleminin hatasız olması için önce ölçüm yapılmalıdır. Ölçüm
yapılan boru yüzeyi, düzgün bir şekilde kırmızı kurşun kalemle işaretlenmelidir.
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Şekil 2.1: Boru üzerine işaret koyma

Boru makas ağzına dik gelecek şekilde kesilmelidir.

Resim 2.6: Boruyu işaretlenen yerden kesme

2.4. Füzyon Kaynağı
Polipropilen Tip-3 boruların birleştirilmesinde füzyon kaynak makinesi ve elemanları
kullanılır. Kaynak makinesi, elektrik enerjisini ısı enerjisine çevirerek ısıtma işlemini yapar.
Daha sonra eriyen parçalar birleştirilir.

2.4.1. Kullanılan Takımlar
2.4.1.1. Füzyon Kaynak Makinesi ve Parçalarının Tanıtılması
Makine, seyyar ayaklar üzerine konularak çalışılmalıdır. Boru ve fittingsleri ısıtmaya
yarayan lokmaları (Pafta veya kafa olarak da bilinir.) makine üzerine bağlamak için alyan
anahtar ile sapı izoleli anahtar kullanılır.
Tespit vidaları lokmaları makineye bağlamaya yarar. Tespit vidalarını bağlamak için
alyan anahtar; lokmaları bağlamak için ise yuvarlak kesitli lokma anahtarı kullanılır.
Isıtılacak her çapa uygun boru ve bağlantı parçasının lokması vardır. Erkek lokma
ekleme parçasını (fittingsi), dişi lokma boru ucu ısıtır. Isınan boru veya fitingsin
yapışmaması için lokmaların üzeri teflon kaplanır. Makineden uzun süre verim alabilmek
için lokmaların dikkatli kullanılması gerekir. Teflonların zarar görmemesine itina
gösterilmelidir.
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Resim 2.7: Füzyon kaynak makinesi takımı

2.4.1.2. Füzyon Kaynak Makinesinin Bakımını Yapmak







Füzyon kaynak makinesiyle çalışmanız bittiyse makinenizi kapatınız.
Fişini çekerek kaynak makinesinin soğumasını bekleyiniz.
Makine soğuduktan sonra lokmaları çıkartıp yerine koyunuz.
Varsa çalıştığınız uzatma kablonuzu toplayınız. Aldığınız yere koyunuz.
Füzyon kaynak makinesinin kablosunu da toplayarak kutusuna yerleştiriniz.
Boru makasını ve metreyi de makinenin kutusuna yerleştirerek uygun bir yere
kaldırınız.

2.4.2. Polipropilen Boru İşçiliği
Polipropilen Tip 3 borular füzyon kaynağı metodu ile birleştirilirler. Kaynak yapmak
için belirli bir sıra takip edilir. Çalışılacak borunun çapına uygun lokmalar makineye
bağlanır. Topraklı prize makinenin fişi takılır. Kaynak makinesinin termostat ayarı 260-270
0
C’ye getirilir (Soğuk ve rüzgârlı havalarda 2800C olmalıdır.). Makine üzerindeki lambanın
sönmesi beklenir. Termostatın çalışıp çalışmadığından emin olmak için 1-2 defa devreye
girip çıkmasını gözlemlemek faydalı olur. Daha sonra boru, istenilen uzunlukta kesilir. Boru
ağzı ve fittingsin temiz olmasına dikkat edilir. Alüminyum folyolu boru kullanılıyorsa boru
folyo soyma aletiyle alüminyum tabakası alınır. Borunun birleştirilecek ucu ile ek parçası
uygun lokmalara takılarak ısıtılır. Her çap için bilinen ısıtma süresinin ardından boru ve
birleştirme parçası lokmalardan çıkarılarak birbirine eklenir. Birleştirme, düzgün ve aynı
eksende 1-1.5 saniye içinde son şeklini alacak duruma getirilir. Bu şekilde hafifçe bastırarak
10 saniye beklenir. Bu süre küçük çaplı borular içindir. Büyük çaplarda bekleme süresi 3040 saniyeye kadar çıkmalıdır. Aksi hâlde malzeme kendini salıverir, hatalı bir kaynak oluşur.
Birleştirme tamamlandıktan sonra boru ve ekleme parçası kesinlikle zorlanmamalıdır
çünkü ekleme noktalarında kristal yapıyı bozarak hatalı kaynak oluşumuna neden olunabilir.
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Önemli bir nokta da makinede boru ve parçaları ne çok ne de az ısıtınız. Aşırı ısıtmada
malzeme fazla ergir ve bağlantı parçasının çapını daraltır. Az ısıtmada ise kristal yapı
oluşmaz dolayısıyla birleşme noktalarında kaçak oluşur. Aşağıda polipropilen boruları ve
bağlantı parçalarını füzyon kaynak makinesi ile birleştirilmesi görünmektedir.

Resim 2.8: Füzyon kaynak makinesinde boru ve ek parçasının ısıtılması ve birleştirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
Polipropilen 20’lik boru üzerinde 250 mm’yi işaretleyerek makasla kesiniz. Verilen
bağlantı parçalarını füzyon kaynak makinesi ile birleştiriniz.


Araç ve gereçler








PPRC boru (Ø20)
Plastik boru makası
Metre
Kırmızı kurşun kalem
Bloknot
Füzyon kaynak makinesi
Ek parçaları

İşlem Basamakları

Öneriler
 Kullanılacak boruları, çaplarına
uygun olarak seçiniz.
 Çalışma ortamını düzgün olarak
hazırlayınız.
 İşlem görecek boruları,
çalışacağınız yere getiriniz.

 Verilen çapa uygun boru seçiniz.

 Borunun ölçüsünü alınız.
 Ölçüsü alınacak borunun
sağlamlığını kontrol ediniz.
 Kullanılacak borunun ölçüsünü,
gerekli malzemeleri (kırmızı
kalem, metre) kullanarak hatasız
olarak alınız.

 Borunun işaret yerini, boru makasının bıçağına
dik olacak şekilde yerleştiriniz.
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 İşaretlediğiniz yere boru
makasının bıçağını dik olacak
şekilde getiriniz.

 Plastik boru makası ile kesiniz.
 Boru kesme makasını kesme
yapacağınız çizgi üzerinde
sabitleyiniz.
 Makası eksene dik olarak
yerleştirdiğinizden emin olduktan
sonra kesme işlemini kademeli
olarak gerçekleştiriniz.

 Füzyon makinesine boru çapına uygun lokma
takma işlemini yapınız.
 Alyan ve silindirik uçlu anahtar kullanınız.
 Alyan anahtarı yuvaya dik takınız.
 Kaydırmamaya dikkat ediniz
 Silindirik uçlu anahtarı lokma
ucuna dikkatli takınız.

 Isınması için füzyon makinesinin fişini topraklı
elektrik prizine takınız.

 Makine, yeterli sıcaklığa erişip ışık söndüğünde
boru ve bağlantı parçasını lokmaya takınız.
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 Elektrik kablosunu açınız.
Güvenliğiniz açısından kontrol
ediniz.
 Elektrik kablosundaki fişi ve
kullanacağınız prizi kontrol
ediniz.
 Fişi prize takınız.
 Fişi prize taktıktan sonra ısıtıcıyı
yeterli sıcaklığa gelinceye kadar
bekleyiniz.
 Kullanacağınız boru çapına uygun
lokmaları hazırlayınız. Lokmayı
ısıtıcıya takınız.

 Boru çapına göre kaynak paftasında bekletilen
bağlantı malzemesi ve boruyu, 10 saniye tutup
uygun sıcaklığa gelince çıkartınız.

 Isıtıcının uygun sıcaklığa
geldiğini görünce bağlantı
malzemesini ve boruyu ısıtıcıya
yerleştiriniz.
 Malzemeleri birleşme kıvamına
gelinceye kadar lokmada
bekletiniz. Emin olduktan sonra
çıkartınız.

 Boru ve bağlantı malzemesini aynı eksene
getiriniz. 30-40 saniye yapışma gerçekleşene
dek baskı altında bekletiniz. Oynatmayınız,
Uygun bekleme zamanında birleştirmeyi kontrol
ediniz.
 Kullandığınız bağlantı
malzemesinin ve borunun aynı
eksene geldiğinden emin olunuz.
 Uygun miktarda bastırdıktan
sonra son kontrolünüzü yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru cevabı işaretleyiniz.
1.

Polipropilen boruların eklenmeleri nasıl yapılır?
A) Elektrik ark kaynağı ile yapılır.
B) Asetilen kaynağı ile yapılır.
C) Füzyoterm kaynağı ile yapılır.
D) Gaz altı kaynağı ile yapılır.
E) Toz altı kaynağı yapılır.

2.

1” kaç mm’dir?
A) 15
B) 20
C) 28
D) 32
E) 25.4

3.

Yukarıdaki bağlantı parçasının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstavroz
B) Dirsek
C) Manşon
D) T
E) Köşe dirsek

4.

Boru makası borunun eksenine nasıl yerleştirilmelidir?
A) 45° lik açı ile yerleştirilmelidir.
B) 60° lik açı ile yerleştirilmelidir.
C) 90° lik açı ile yerleştirilmelidir.
D) 30° lik açı ile yerleştirilmelidir.
E) 15° lik açı ile yerleştirilmelidir.
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5.

Yandaki şeklin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nipel
B) Redüksiyon
C) Kör tapa
D) Dirsek
E) T
Aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan kısımlara doğru kelimeleri yazınız.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Plastik boru makası, plastik boruları………………yarar.
Polipropilen borular, soğuk suda ………..…. basınca kadar kullanılır.
Polipropilen boruların iç yapıları …………………. .
Polipropilen borular kaynatılırken delik çapının daralmasını önlemek için ……
……..ısıtılmaz.
Plastik borular …………………… derece açıda kesilmelidir.
Kaynak makinesi elektrik enerjisini ………….. ……………çevirerek kaynatma
işlemini yapar.
Kaynak makinesi …………. ……………….üzerine konularak çalışılmalıdır.
Hafif olması için ayaklar içi …………..… şeklinde yapılması uygun olur.
Tespit vidalarının sökülüp takılması için silindirik uçlu tornavida ve ……… anahtar
kullanılır.
Tespit vidaları …………. makineye bağlamak için kullanılır.
Boru uçlarının ısıtılması için ……………………. kullanılır.
Erkek lokma borunun ……………, dişi lokma ise borunun……………... ısıtır.
Lokmaların boruya yapışmaması için ………………….. kaplanır.
Kaynak makinesinin termostat ayarı …….….- ………ye getirilir.
Makinenin kaynağa hazır hâle gelmesi için üzerindeki ………….. sönmesi beklenir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Devre resmine uygun olarak bakır ve alüminyum boruları birleştirme uygulamaları
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bakır ve alüminyum kaynağı hakkında bilgi toplayınız.



Kullanılan malzemeleri ve aletlerin özelliklerini inceleyiniz.



Yapılmış tesisatları inceleyiniz.



Birleştirme elemanları hakkında bilgi toplayarak sınıf içinde tartışınız.



Araştırmanızı rapor hâlinde sınıfa sununuz.

3. BAKIR VE ALÜMİNYUM BORU
İŞLEMLERİ
3.1 Bakır ve Alüminyum Boruların Sert Lehimle Montajı
450 OC üzerinde ergiyen lehim alaşımlarıyla yapılan lehimleme işlemine sert
lehimleme denir. Yumuşak lehimleme ile ilgili verilen teknik bilgiler sert lehimlemede de
uygulanır. Arasında lehim alaşımı, dekapan ve sıcaklık farkı vardır.

3.1.1 Sert Lehim Alaşımları
Bakır-çinko alaşımlı lehimler bakır ve bakır alaşımlarının üfleçle lehimlenmesinde
kullanılır. Lehim alaşımında lehimleme aralığı 0,05 ile 0,13 mm arasındadır. Bu lehim
alaşımında sürekli olarak 200 OC, kısa süreli 300 OC sıcaklığındaki işletme koşulları için
uygundur.
İlave metal(ler)
Alüminyum ve silisyum
Bakır
Bakır ve fosfor
Bakır ve çinko
Altın ve gümüş

Esas metal(ler)
Alüminyum
Nikel-bakır alaşımları
Bakır
Çelik, dökme demir
Paslanmaz çelik

Tablo 3.1:Sert lehim alaşımları
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3.1.2 Bakır Fosfor Esaslı Lehim Alaşımları
Bu lehim alaşımları esas olarak bakır ve bakır alaşımları için geliştirilmiştir. Saf
bakırın birleştirilmesinde bu lehim alaşımını kullanırken dekapan kullanılmaz.
Fittings lehim aralıkları 0,03 ile 0,13 mm arasındadır.

Resim 3.1: Sert lehim telleri

3.1.3 Lehim Telleri Ölçüleri
1 - 1, 5 - 2 - 3 mm standart çaplarda 500 mm uzunluklarda, çubuklar hâlinde bulunur.

3.1.4. Dekapanlar ve Özellikleri







Dekapanlar genellikle boraksla asit borik karışımlarıdır.
Dekapanlar kimyasal bileşim uygulama alanı, kullanma amacı farklılıkları
nedeniyle çok çeşitlidirler.
Bakır boru için simgesi F-SH1-a (DIN 8511) olan dekapan kullanılır. Bu
dekapanın özelliği ise bor bileşikleri ile kompleks florür ve klorürlerden
oluşmasıdır.
Etkime sıcaklığı 550 OC’den başlar ve 800 OC’ye kadar kullanılabilir.
Genel olarak çalışma sıcaklığı 600 OC üzerindeki lehim alaşımları için
kullanılır.
Korozif olduğundan işlem sonrası lehim bölgesi yıkanarak temizlenmeli ve özel
kimyasal maddelerle dağlanmalıdır.

3.2 Oksi-Gaz ile Sert Lehimlemenin Uygulanması
3.2.1 Üfleçle Sert Lehimleme
Üfleç Oksijen-doğal gaz veya propan bütan alevlerinin sıcaklıkları daha yüksektir.
Eğer bu gaz karışımlarıyla nötr veya hafif redükleyici alevler elde edilirse bir çok sert
lehimleme uygulamasında çok iyi sonuçlar alınır.
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Oksijen-asetilen alevi, alev dış zarfının yaklaşık 2000 OC gibi yüksek sıcaklıklarda
olması dolayısıyla daha çok tavlama amaçlı olarak kalın kesitli parçalarda kullanılır.
Sert lehimlemede kullanılan üfleçler, kaynak amacıyla kullanılanlardan pek farklı
değildir ancak üflece tek alev veya çok alev verecek bekler takılabilir. Çok alevli bekler ile
tavlamanın parçada geniş bir alanda düzgün dağılmış olması sağlanmış olur.
Tavlama sırasında metal ve alaşımların iç gerilmeleri yok olur. Bu nedenle tavlama
genellikle bir yumuşatıcı işlem olmaktadır.

Resim 3.2:Oksi-gaz alev çeşitleri

Üfleçte normal alevi elde edecek şekilde yanıcı gaz ile oksijen oranlarını, oransal
olarak artırmak veya eksiltilmek suretiyle yumuşak alev veya sert alev de elde edilebilir.

3.2.2 Üfleçle Sert Lehimlemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Üfleç alevinin uygun şekilde ayarı iyi sonuç almak için esastır. Genellikle bir hafif
redükleyici alev istenir.
Normal (redükleyici) alev parlak iyice belirlenmiş konisiyle hacim olarak eşit
miktarda asetilen ve oksijenin yanması ile hâsıl olur. Ana metalde bulunan herhangi bir oksit
üzerinde redükleyici etki yapar. Kabaca 3200 0C’lik bir metalde maksimum sıcaklık alev
konisinin birkaç milimetre ötesinde mevcuttur.
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Üfleç numarası diğer bir deyişle büyüklüğü sert lehimleme işlemi üç dakika içinde
tamamlanacak şekilde seçilmelidir. Aksi takdirde beş dakikayı aşan lehimleme işlemlerinde
dekapan, gaz ve yanma ürünleri ile reaksiyona girer ve lehimleme işlemi gerçekleşmez.
Gereğinden büyük seçilmiş üfleçler hâlinde ise lehim alaşımı ve dekapanın aşırı ısıtılması
tehlikesi vardır.

Resim3.3: Alev sıcaklık

3.3. Sert Lehim Uygulaması
Boruyu ölçünüz ve işaretleyiniz. Ölçü alırken muf içine girecek payı da hesaplayınız.

Resim 3.4: Boru ölçü alımı
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Kesim tekerleği boru üzerinde işaretlenen kesim çizgisini ortalayacak şekilde boru
keserini boru üzerine yerleştiriniz. Boru, her iki silindir arasına oturacak şekilde aletin tutma
yerini sıkınız. Boru etrafında sürekli bir çentik oluşturmak için boru kesiciyi belirli bir yöne
doğru çeviriniz. Daha sonra kesiciyi ters yöne doğru çeviriniz. Her iki turdan sonra aletin
tutma yerini sıkıştırınız. Kesilen borunun iç tarafından kesilen metal parçasını uzaklaştırınız.

Resim 3.5: Borunun kesilmesi

Birleşim noktasının iç yüzünü tel fırçası ile temizleyiniz ve boru kesicisi üzerinde yer
alan raybalama noktası ile borudaki atık parçaları temizleyiniz. Lehimle iyi bir yalıtım
sağlamak için borunun bütün uçlarının ve bağlantı noktasının iç kısmının kirden ve yağdan
temizlenmiş olması gerekmektedir. Boru ucunu zımpara bezi ile zımparalayınız ve bağlantı
noktasının iç kısmını da tel fırçası ile fırçalayınız.

Resim 3.6: Fittings temizliği
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Boruların uç kısmına, dekapan fırçası kullanarak suda çözünen yapışkan bir dekapan
uygulayınız. Dekapan, borunun uç kısmında 2,5 cm’lik bir kısmı kaplamalıdır.

Resim 3.7: Dekapan uygulaması

Boruyu bağlantı noktasının içine, bağlantı soketine karşı iyice oturana kadar
yerleştiriniz ve dekapanın iyice dağılması için boruyu bağlantı noktasının içinde döndürünüz.
Eğer bir dizi boru ve bağlantı noktası söz konusu ise birleşim noktalarını lehimlemeden tüm
diziye dekapan uygulayınız ve kuru bir şekilde birleştiriniz. Dizinin doğru bir şekilde
toplandığından ve her bir parçanın yerine oturduğundan emin olduktan sonra uzak bir yere
alınız ve birleşim noktalarını lehim için hazırlayınız.

Resim 3.8: Boru ve fittings ısıtılması

Lehim teli malzemeye uygun olmalıdır.
Gaz vanasını açınız ve propanlı alev makinesini çalıştırınız. Ateşin iç oranı 2,5-5 cm
arasında oluncaya kadar vanadan gazı ayarlayınız.
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Alevin uç kısmını 4-5 dakika boyunca, dekapan kızgın hâle gelene kadar birleşim
noktasının ortasına doğru tutunuz. Birleşim noktasının diğer kısmını da ısıtınız ve ısıyı eşit
şekilde dağıtmaya dikkat ediniz. Alevi birleşim noktasının etrafında, lehimin akış yönü
doğrultusunda döndürünüz. Lehimi, birleşim noktasının hemen altında yer alan bakır boruya
temas ettiriniz eriyorsa birleşim noktası yeterince ısınmış demektir.

Resim 3.9: Lehimin telinin sürülmesi

Birleşim noktasının her iki kısmına lehimi hızlı bir şekilde uygulayınız. Sıvı hâldeki
lehimin birleşim noktasına sızmasını sağlayınız. Birleşim noktası lehimle dolduğu zaman,
lehim alt kısımda damla şeklinde toplanmaya başlar. Doğru bir şekilde lehimlenmiş birleşim
noktasının kenarında gümüş renkli bir görünüm ortaya çıkar.
Genel olarak 1,3 cm’lik bir borudaki birleşim noktasının dolması için 1,3 cm’lik lehim
teli gereklidir. Lehim, soğuduğu zaman bireşim noktasını doldurmuyor, bunun yerine
birleşim noktasının etrafında birikiyorsa lehim sıvılaşana ve birleşim noktasının içine sızana
kadar bölgeyi tekrar ısıtınız.
Not: İşiniz bittiğinde alev makinesini hemen kapatınız; gaz vanasının tamamen kapalı
olduğundan emin olunuz.
Lehim parlak rengini kaybedinceye kadar birleşim noktasının hareketsiz bir şekilde
kalmasını sağlayınız. Bundan önce boruya dokunmayınız, bakır oldukça sıcak olabilir.
Birleşim noktası dokunulabilecek derecede, yeterince soğuduğu zaman yüzeye taşan
fazla dekapan ve lehimi temiz ve kuru bir bez parçası ile uzaklaştırınız. Birleşim noktası
tamamen soğuduğu zaman, kenarlarda boşluk kalıp kalmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir
boşluk bulursanız biraz daha dekapan uygulayınız ve tekrar lehimleyiniz.
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Resim 3.10: Borunun soğutulması

Bazı nedenlerden dolayı lehimlenmiş borudan bir parça kesmeniz gerekirse, süreci
tam tersine çevirebilirsiniz. Önce alev makinesini açınız ve birleşim noktasını lehim parlak
bir renge sahip olup eriyene kadar ısıtınız. Boruyu bağlantı noktasından uzaklaştırmak için
kanal tipi kerpeten kullanınız. Eski lehimi kaldırmak için borunun uç kısımlarını ısıtınız ve
eriyen lehimi silmek için temiz ve kuru bir bez kullanınız.
Boru soğuduğu zaman, çıplak metal görüntüsünü elde etmek için uç kısımları zımpara
bezi kullanarak temizleyiniz. Eski birleşim noktasını tekrar kullanılamayacağı için atınız.

3.4 Rakorlu Birleştirmeler
3.4.1. Havşa Takımı
Yumuşak çekilmiş bakır boruların birleştirilmesinde çok kullanılan tekniklerden
biridir. Sızdırmaz bağlantılar gerekiyorsa havşaların uygun şekilde yapılmış olması çok
önemlidir. Bunun için de doğru aletler ve tecrübe gerekir. Resim 3.1’de havşa takımı ve boru
şişirmede kullanılan aparatlar görülmektedir.

Resim 3.11: Havşa ve muf ağzı açabilen havşa takımı
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3.4.2 Havşa Yapım Tekniği
Sökülebilir birleştirmelerin tercih edildiği yerlerde rakorlu, vidalı bağlantılar
kullanılır. Bu bağlantılarda vidalı birleştirmenin yapılacağı boru ucunda 45 lik havşaya
ihtiyaç duyulur. Havşalar borunun uç kısmına Resim 3. 1’deki koni şeklinde genişleten özel
aletlerle yapılır.
Havşa aparatı tekniğine uygun kullanıldığı zaman, biraz da tecrübeyle uygun
ölçüdeki havşaların yapımı mümkün olur. 45ºlik havşalar soğutma ve iklimlendirme
endüstrisi için standarttır.

Şekil 3.1: Servis valfi ve rakorlu bağlantısı

Denizcilik sektöründe ayrıca pirinç veya çelik boru tesisatı kullanılır. Bu metaller,
bakır kadar kolay şekillendirilemediklerinden 37ºlik havşalar kullanılır. Dolayısıyla da bir
açı değeri için kullanılan havşa aparatı, diğer açılar için kullanılamaz.

Resim 3.12: havşa yapabilen havşa takımı(a), Mengene takımı(b), Havşa konisi (c)

Vidalı rakorlu bağlantı 1/4" ile 3/4" boru çapları arasında sık sık uygulanmaktadır.
Kolaylıkla yapılması ve istendiğinde tekrar sökülebilmesi tercih nedenlerinin başında gelir.
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Şekil 3.2: Tek cidarlı havşa yapımında borunun havşa örsüne yerleştirilmesi

Boruya havşa açmadan önce borunun hazırlanması gerekir. Borunun mutlaka düz
kesilmesi ve ucunda çapak, talaş kalmaması, havşa kalitesi açısından çok önemlidir. Havşa
kalitesi yapılan uygulama ile kazanılır. Bu uygulamada, havşa bloğuna bağlanan borunun
Şekil 3.2’de görüldüğü gibi yükseklik ayarının yapılması gerekir. Aksi hâlde istenilen
formda havşa oluşmayacağı için sızdırmazlık ihtimali artar.
Özellikle küçük çaplı ¼″ - ½″ arası yumuşak çekilmiş bakır ve alüminyum borular
için güvenle kullanılan birleştirme yöntemidir. Havşa, boruların uç kısmında, bağlantı
parçasının konik yüzeyine uygun, 45°lik bir açıyla konik şekilde havşa konisinin basıncıyla
şekillendirilerek elde edilir.
Havşa işlemi öncesi şekil verecek koniye bir damla soğutucu akışkan yağı akıtmak ve
koniyi sıkıp-çözme şeklindeki birkaç tekrar hareketle havşayı elde etmek daha uygun olur
çünkü işlemi yapan kişi koninin ilerlediğini hissedemez. Dolayısıyla hem havşa bozulabilir
hem de metal sertleşme eğilimi gösterebilir. Havşa, havşa somunu ile somuna uygun konik
uçlu bağlantı parçası arasında kalır. Somunun sıkıştırılmasıyla sızdırmazlık sağlanmış olur.

Şekil 3.3: Tek cidarlı havşa yapım tekniği
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Havşa açılmadan önce birleştirilecek rakor parçası bakır boruya takılır (Şekil 3.3).
Havşa yüksekliğinde sabitlenen boru üzerine havşa makinesi bağlanır. Sıkma kolu vasıtası
ile sıkıştırma yapılarak havşa oluşturulur. Havşa üzerinde eksen bozukluk ve çatlak
olmaması gerekir.

Resim 3.13: Havşalı birleştirme ve havşa kesiti

3.4.3 Havşa Yapımında Meydana Gelebilecek Hatalar









Havşa konisi ekseninin boru ekseniyle çakışmadığı havşa tipi,
Havşa konisi tarafından bir yönde ezilmiş havşa tipi,
Havşa bloğunda havşa derinliğine göre kısa yerleştirilmiş boru,
Havşa bloğunda havşa derinliğine göre uzun yerleştirilmiş boru,
Havşa bloğunda havşa derinliğine göre uzun yerleştirilmiş ve havşa konisinin
tam sıkılmadığı havşa tipi,
Havşa konisinin aşırı sıkılarak boru ağzının ezildiği havşa tipi,
Havşaya uygun boru ağzının hazırlanmadığı, ezilmiş veya kırılmış boruya
açılmış havşa tipi,
Havşaya uygun boru ağzının hazırlanmadığı, çatlak veya yırtılmış boruya
açılmış havşa tipi,

Şekil 3.4: Hatalı açılmış havşalara örnekler
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3.4.4 Standartlara Uygun Havşa Tipi
Sızdırmazlığı sağlayabilen, standartlara uygun havşa tipine örnektir (Şekil 3.5).

Şekil 3.5: Doğru açılmış havşa ve rakorlu bağlantıdaki konumu

3.4.5 Çift Katlı (cidarlı) Havşalar
Bu tür havşalar çift cidarlı sızdırmazlık yüzeyinden oluşur. Çift cidarlı havşa yapımı
özel takım gerektirir. Boru havşa bloğuna, bloğun belli bir mesafe üstüne çıkacak şekilde
sıkıştırılır. Adaptör borunun içine yerleştirilir. Sıkıştırma vidası, boruyu içeri doğru kıvıran
ön şekil verilene kadar sıkılır. Bundan sonraki işlem tek cidarlı havşa yapımı ile aynıdır.
Adaptör yerinden alınır ve şekil verici koni çift cidarlı havşa elde edilene kadar sıkılır.

Şekil 3.6: Çift cidarlı havşa yapım tekniği

Çift cidarlı havşa yapım tekniği Şekil 3.6’da işlem basamağı (1,2 ve 3) dikkate
alınarak verilmiştir.

Şekil 3.7: Rakorlu birleştirmede havşanın durumuna ait örnekler
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Şekil 3.8: Tek ve çift katlı (Cidarlı) havşa

Çift havşanın başlıca kullanıldığı yer büyük çaplı borulardır. Çünkü bu borularda tek
havşa, aşırı genişleme yüzünden zayıf kalır. Tesisatta aşırı titreşim nedeniyle oluşabilecek
çatlakların önlenmesinde ve daha sıklıkla sökülüp sıkılan bağlantılarda güvenle kullanılırlar.

3.5. Bakır Boru Bükme Aletleri
Küçük ölçülerde yumuşak çekilmiş ve sert boruların kullanıldığı yerlerde çoğu zaman,
boruyu uygulamanın özelliğine göre basitçe bükmek, eğmek daha rahat ve ekonomiktir. Bu
işlem için özel aletler geliştirilmiştir. Pratikte bir borunun bükülebileceği en küçük yarıçap,
boru dış çapının yaklaşık beş katı kadardır.

3.5.1 Boru Bükme Yayları
Borunun bükülürken ezilmesini önlemek için kullanılan basit araçlardır. Değişik çap
ve ölçülerde üretilirler. Bükme işlemi, borunun yay içine ya da yayın boru içine
sokulmasıyla yapılır. Hassas bir bükümün arandığı yerlerde pek tercih edilmez. Resim 3.4’te
bakır ve alüminyum boruların bükülmesinde kullanılan boru bükme yayları görülmektedir.

Resim 3.14: Bakır boruların bükülmesinde kullanılan çelik yaylara örnekler

3.5.2.Manivela Tipi Boru Bükme Aletleri
Yumuşak ve sert çekilmiş küçük çaplı boruların kullanıldığı yerlerde çoğu zaman
hazır ara bağlantı parçaları kullanmak yerine, boruyu uygulamanın özelliğine göre eğmek,
bükmek hem daha rahat hem de daha ekonomiktir. Bu işlem elle yapılabilse bile, sağlıklı,
ölçüsünde bir bükme elde etmek oldukça zor ve zaman alıcıdır. Boru eğmenin en hassas ve
güvenli yolu, uygun alet kullanılmasıdır. Bu iş için geliştirilmiş birçok bükme aleti, takımı
ve makinesi vardır. Bir servis elemanı için çoğu kez, bir kaç ölçüde bükme yapabilen
manivela tipi boru bükme aleti yeterli olacaktır.
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Resim 3.15: Manivela tipi bakır boru bükme aparatı

Değişik ölçülerde yapılmış bükme aletleriyle 1/4″, 5/16″, 3/8″, 1/2″, 5/8″, 3/4″ ve 6, 8,
10, 12, 15 mm dış çap ölçülerindeki borular çeşitli açılarda bükülebilir. Bazı tipleri 2 veya 3
farklı çaptaki boruları bükme yapacak şekilde tasarlanmıştır.
Resim 3.5’te manivela tipi bakır boru bükme aleti, Resim 3.6’da da bu aletin kullanımı
görülmektedir.

Resim 3.16: Manivela tipi aparatla bakır boru bükümü

Bu alet hem yumuşak hem de sert çekilmiş boruları büker. Değişik çaplardaki şekil
verme tekerlekleri ve kalıpları ile hassas ölçülerde, 180º kadar her açıda bükme yapılabilir.
Resim 3.7’de bükme, eğme uygulamasına ait örnekler görülmektedir.

Resim 3.17: Manivela ile bükülmüş bakır borulara örnekler
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Boruların bükülebileceği minimum bir bükme çapı vardır. Bu çap borunun imalât
sırasındaki şekillendirilme özelliği (yumuşak ya da sert çekilmesi) ile boru çapı ölçüsüne
bağlı olarak değişir.
Tablo 3.2’de soğutma devrelerinde kullanılan K, L ve M sınıfı bakır borulara ait
mekanik olarak minimum bükülebilecekleri yarıçap ölçüleri verilmiştir.
Standart ölçü
Bakır boru
İşlenme durumlarına
Min. bükme çapı
(inç)
sınıfı
göre
(inç)
mm
¼
K,L
Yumuşak çekilmiş
¾
19,0
K,L
Yumuşak
çekilmiş
1
½
38,1
3
/8
K,L,M
Sert çekilmiş
1¾
44,5
K,L
Yumuşak çekilmiş
2¼
57,2
½
K,L,M
Sert çekilmiş
2½
63,5
K,L
Yumuşak çekilmiş
3
76,2
¾
K,L
Sert çekilmiş
3
76,2
1
K,L
Yumuşak çekilmiş
4
101,6
Tablo 3.2: Bakır borulara ait mekanik olarak minimum bükülebilecekleri yarıçap ölçüleri

3.6 Bakır Boru Ek Parçaları
Tesisatta hat alma, yön değişiklikleri, çap değişiklikleri ve birleştirmelerde kullanılır.
Üretici firmalar tarafından patent olarak imal edilir. Bağlantı ağızlarında muf kullanım ve
montaj şekline göre değişik tipleri mevcuttur.

Resim 3.18: Bakır boru ek parçaları
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Resim 3.19: Dişli Bakır boru ek parçaları

3.7 Bakır ve Alüminyum Boru Döşemede Dikkat Edilecek Hususlar








İlerde olabilecek bakım ve tamirin rahat ve kolay yapılabilmesi için uygun
erişebilmesi mümkün tesisat yapılmalıdır.
Sıva üstü döşenen borular duvarlara ve birbirlerine paralel ve aralıkları eşit
olmalıdır.
Boruyu dondan korumak için boru iç duvarlara ve uygun yerlere döşenmelidir.
Açıktan geçen ve donma tehlikesi olan yerlerde borular donmaya karşı izole
edilmelidir.
Yatay borulara en çok 0.005 eğim verilir. Eğim, akış doğrultusuna göre
olmalıdır. Yüksek nokta, akma noktası kabul edilmelidir.
Boru ile kelepçe, arasına lastik ve plastik gibi maddeler konularak tesisatta
oluşabilecek gürültü ve titreşim önlenmelidir. Kelepçeler bakırdan olmalıdır.
Kelepçeler bakır kaplamalı çelik ve plastik dübelle tespit edilmelidir.
Boruların içinden geçen akışkanın sıcaklığına eşit ortamlardan geçirilmelidir.
Aksi hâlde boruda sıcaklık farkından dolayı terleme olur. Bu durum borunun
korozyona uğramasına neden olur. Bu tip boruları izole etmek gerekir.
Üst üste yatay boru demetlerinde yüzeyde yoğuşan suyun alttaki borulara zarar
vermemesi için soğuk su borusu en altta olmalıdır. En üstte gaz borusu
olmalıdır.
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Yatay kat dağıtımda borular banyo ve mutfak duvarlarına döşenmelidir.
Döşeme ve tavandan boru geçirilmemelidir.
Bakır boruyu sıva altına döşeme sırasında sabitlemek için kireçli harç
kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Koruyucu izolasyon kılıfları içinden
geçirilmelidir.
Duvar ve döşeme geçişlerinde koruyucu boru ( kovan ) kullanılmalıdır.
Koruyucu boruyla akışkan boru arası dolgu malzemesiyle doldurulmalıdır.
Sıva altındaki sıcak su borularına, ısı kaybına karşı izolasyon yapılmalıdır.
Borular elektrik tesisatı ve PTT’ye ait tesisata zarar vermeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
Sıva altı tesisatta lehim yapılan bağlantı yeri korozyona karşı bitümlü veya
polietilen maddelerle kaplanmalıdır.
Tesisat boruları topraklama amacıyla kullanılmamalıdır.
Sıva altındaki tesisatta, duvar ve döşeme geçişlerindeki borularda bağlantı
elemanı (fittingsler ) bulunmamalıdır.
Basınçlı çalışacak tesisatlarda bakır borular sert lehimle birleştirilmelidir. Sıhhi
tesisat veya kalorifer tesisatı sert ve yumuşak lehimle yapılabilir.
Tesisatlar kiriş ve kolandan geçirilmemelidir.

3.8 Tesisatın Test Edilmesi
3.8.1 Sıhhi Tesisat ve Isıtma Donanımlarında Test
Bütün boru donanımlarının tamamlandıktan sonra tesisat sızdırmazlık deneyine tabi
tutulması gerekir. Sıcak ve soğuk sulu sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatının soğuk suyla
doldurulup hidrolik test pompasıyla hidrolik basınç deneyine tabi tutulur. Deneme basıncı
tesisatta sistemin çalışma halindeki işletme basıncından 1,5 kg/cm2 fazla olmalı ama hiçbir
zaman 4 kg/cm2 nin altına inilmemelidir. Pompa çalışmaya başlayıp sistem basınç etkisine
maruz bırakıldıktan sonra deney pompasında bulunan manometre basıncı değerinde 15
dakika süre ile hiçbir azalış görülmemesi gerekir.

3.8.2 Gaz Tesisatlarında Sızdırmazlık Testi
Hat devreye alınmadan önce tesisatın işletme basıncına uygun olup olmadığını tespit
etmek için bir ön ve ana test (alçak basınç hatlarında ) uygulanır.
3.8.2.1 Ön Test




Ön test bir yükleme testi olup armatürleri monte edilmemiş yeni tesisata
uygulanır, test süresince bütün tesisat çıkışları kör tapa ve flanş ile kapatılmış
olmalıdır.
Ön testin, armatürleri olan tesisatta uygulanması için armatürlerin test basıncına
dayanacak şekilde seçilmiş olması gerekir.
Ön test uygulamasında, iç tesisat 1 barlık bir üst basınç (hava ve inert gaz) ile
test edilir.
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Oksijen kullanılmaz, sıcaklık dengelendikten sonra test basıncı 10 dakika süre
ile düşmemelidir.

3.8.2.2 Ana Test







Ana test bir sızdırmazlık testi olup tesisattaki armatürleri de kapsar, cihazlar ve
diğer regülatör ve emniyet aygıtları test dışında kalırlar.
Gaz sayacı test içine alınabilir. Ana test ile bütün tesisatın sızdırmazlık kontrolü
yapılır.
Ana test hava veya inert gaz ile (azot, karbondioksit) yapılır.
Oksijen kullanılmaz.
Test basıncı 100 mbar’dır. Sıcaklık dengelendikten sonra test basıncı 10 dakika
süre ile düşmemelidir.
Test U manometre ile yapılmalıdır. U manometre 0,1 mbar okuyacak taksimat
çizgileri olacak şekilde seçilmelidir.

3.9 Bakır Borularda Yalıtım






Bakır ve alüminyum tesisatta akışkanın ısı kazancını ve ısı kaybını engellemek
amacıyla izole edilmesi şarttır.
Tüm bakır boru tesisatlarındaki buhar ve sıvı hatlarının izole edildiği
varsayılarak dizayn edilirler.
Özellikle sistemdeki yüksek basınçlı sıvı hattının izole edilmemesi, sisteme
faydadan çok zarar getirecektir.
İzolasyonun bir faydası da bakır boruların terleme yaparak yoğuşan suyun
istenmeyen mekânlarda damlamasını engellemesidir.
İzolasyon malzemesi kauçuk esaslı ve boru çapına uygun et kalınlığında
olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem sırasına uygun olarak size verilen bakır boruya havşa açıp 90 derece
büküp bir ucunu rakorla diğer ucunu lehimle birleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bakır boruyu 20 cm uzunluğunda
kesiniz.

 Eksene dik ve ölçüsünde kesmeye dikkat
ediniz.

 Bakır boruyu mengenesini boru çapına
uygun noktadan sabitleyiniz.
Uçlarındaki çapakları temizleyiniz.

 Borunun sıkı sabitlenmesi için uygun çap
aralığına sabitlemelisiniz.
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 Mengene üzerinde bakır borunun havşa
mesafesini ayarlayınız.

 Ölçüsünde havşa yapabilmeniz için boru
çapına uygun yükseklikte bağlamalısınız.

 Rakor parçasını boruya takınız.

 Boru çapına uygun rakor parçası
takmalısınız.

 Havşayı yapınız.

 Havşa makinesi sıkma kolunu sıkma
yönünde yavaşça çeviriniz.
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 Havşayı kontrol ediniz.

 Açılan havşa birleştirilecek parça ile
örtüşmeli.
 Havşada çatlak oluşturmamalısınız.

 Bakır boru birleşme / geçme yerlerini
markalayınız.

 Borularda ölçü alma metotlarını
uygulayınız.

 Ölçüsüne göre bakır boruları kesiniz.

 Bakır boruları bakır boru kesme makinesi
ile kesiniz.
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 Boru yayı ya da büküm sehpası
kullanarak 90 derece bükünüz.

 Boruyu kırmamaya özen gösteriniz.

 Fittingsleri geçici olarak borulara
takınız.
 Lehim yapılacak boru dış yüzey ucunu
ve fittings muflarının iç yüzey uçlarını,
boruya ve fittings çaplarına uygun özel
fırçalarla temizleyiniz.

 Uygun ve sağlam fittingsleri takınız.

 Temizleme işleminin ilk aşaması yağ
giderme işlemidir. Solvent ile temizleme
işlemi yapınız.

 Kesilen borunun çapaklarını alınız.

 Kesilen borunun çapaklarını rayba (çapak
alma aparatı) ile temizleyiniz.
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 Boruya dekapan sürünüz.
 Yanlış temizlik yapılmış borular.
 Dekapanı bir kıl fırçayla temizlenen
kısımlara düzgün olarak sürünüz.
 Dekapanı cildinize temas ettirmeyiniz.
 Pasta halindeki dekapanı kullanılmadan
önce iyice karıştırınız.

 Bakır boruyu oksi-gaz pürmüzü
yardımıyla ısıtıp sert lehim tekniğine
uygun olarak lehimleyiniz.

 Lehimden hemen sonra ıslak bir bezle
veya su ile lehim bölgesini asitten
arındırınız.

 Atölye veya lehimlemenin yapıldığı yeri
havalandırınız.
 Oksi-gaz pürmüz alevini ayarlayınız.
 Alev konisini parçayı ergitmeyecek
biçimde uzak tutunuz.
 Alevi sert lehim alaşımına yöneltmeyiniz.
 Sert lehim alaşımını tüm birleştirme
yerinin çevresinde akmasını görmelisiniz.
 Dekapanın ergimesi ile lehimleme
sıcaklığına gelindiğini anlamalısınız.
 Lehimlemeyi 2 dakika içerisinde
yapmalısınız.






Elinizi yakmayınız.
Mutlaka eldiven kullanınız.
Test işlemini dikkatli yapınız.
Tesisata azot gazı ile doldurunuz.
Sıhhi tesisata ve ısıtma tesisatına su
pompası ile su basılarak hidrolik test
yapılır, basınç manometreden gözlenir.
 Gaz tesisatına azot gazı basılır U
manometre ile basınç testini kontrol
ediniz.

 Tesisatın sızdırmazlık testini yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Bakır borular sert lehim ile birleştirilmelidir.
2. ( ) 450 0C üzerinde ergiyen lehim alaşımlarıyla yapılan lehimleme işlemine lehimleme
denir.
3. ( )Lehim bölgesinde malzemenin yüzeyindeki oksit tabakasını dekapan temizler.
4. ( )Bakır ve bakır alaşımları için kalaylı lehim alaşımları geliştirilmiştir.
5. ( ) Lehimin ergime sıcaklığı birleştirilecek esas malzemeden daha yüksektir.
6. ( ) Kapiler lehimleme basıncını elde etmek için daima uygun bir aralığın seçilmesi
gerekir.
7. ( ) Dekapanlar genellikle boraksla asit borik karışımlarıdır.
8. ( ) Dekapan ergiyerek sert lehimleme sıcaklığına varıldığını işaret eder.
9. ( ) Dekapanın aktif hâle geçmesi için gerekli süre 1/2 ile 2 saniye arasındadır.
10. ( ) Kapiler etki nedeniyle lehimleme yapabilmesi için iki cidar aralığı 0,3 - 0,03 mm
arasında olmalıdır.
11. ( ) Yapılacak havşalar eğri ve çatlak olmamalıdır.
12. ( ) Rakoru sıkınca havşa kendiliğinden oluşur.
13. ( ) Havşalı birleştirme pratik birleştirmedir.
14. ( ) Havşa makinesi ile rayba yapılır.
15. ( ) Havşalı ve rakorlu birleştirmelerde açıkağız anahtarlar kullanılır.
16. ( ) Bükme yayı ile küçük çaplı ve et kalınlığı ince olan borular bükülür.
17. ( ) Havşalı ve rakorlu borularda birleştirmelerde boru temizliği önemli değildir.
18. ( ) Havşa makinesinin kolu hızlıca çevrilmelidir.
19. ( ) Havşa mengenesine bakır boru sabitlenir.
20. ( ) Mengenede sabitlenen bakır borular ezilmemelidir.

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

63

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ-4
ÖĞRENME KAZANIMI
Devre resmine uygun olarak çelik boruları birleştirme uygulamaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çelik boru çeşitlerini araştırınız.



Çelik boruların birleştirilmesinde kullanılan ek parçaları araştırınız.



Araştırma ve gözlemlerinizi rapor hâline getiriniz.



Hazırladığınız raporu sınıfta tartışınız.

4. ÇELİK BORULARI BİRLEŞTİRME
İŞLEMİ
4.1. Çelik Boruların Özellikleri
Tesisat sistemlerinde akışkan taşıyıcısı (soğuk, sıcak ve kaynar su, buhar, gaz) olarak
kullanılan ve çelik malzemeden yapılmış boru çeşididir. Çelik borular hafif, orta ağır, ağır ve
kaliteli boru olmak üzere dört çeşit imal edilir.
50 kg/cm² basınç denemesine tabi tutularak üretilen çelik borular, kaplama ve dikiş
durumuna göre çeşitlendirilir. Buna göre dikişli siyah çelik (demir), dikişsiz siyah çelik
(çekme çelik, patent), galvanizli çelik ve gaz borusu olarak isimlendirilir.

Resim 4.1: Çelik boru
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Dikişli siyah çelik borular, soğuk olarak üretilmiş borulardır. Dikişlidir ve kalın etlidir.
Birleştirilmeleri vidalı, kaynaklı ve flanşlı yapılır. Üzerinde her türlü eğme, bükme ve sıcak
işlem yapılabilir. Bu borular, sıva veya toprak altına döşenmez. Bu durumlarda kanal içinde
ve gerekli yalıtım yapılarak döşenmelidir. Bu borular, piyasada 6 m boyunda ve uçları dişsiz
olarak bulunur.
Dikişsiz siyah çelik borular, sıcak olarak üretilmiş borulardır. Çekme çelik veya patent
borular da denir. İnce etli yapıldıkları için diş açmaya uygun değildir. Birleştirilmeleri
kaynaklı ve ya flanşlı bağlantı yapılır. Piyasada 6 m boyunda ve uçları dişsiz olarak bulunur.
Galvanizli çelik borular, dikişli siyah çelik borunun galvaniz banyosundan geçirilerek
kaplanmış hâlidir. Temiz su tesisatlarında kullanılır. Bu borular; temper dökümden yapılmış
ek parçalarıyla dişli, vidalı flanşlarla flanşlı bağlantı yapılır. Galvanizli çelik borulara hiçbir
zaman eğme, bükme ve sıcak işlem yapılmaz. Böyle bir işlemde borunun üzerindeki
galvaniz kaplaması bozulacağından borunun korozyona uğraması çabuklaşır. Galvanizli
çelik borular 6–6,5 m boyunda, iki ucu dişli üretilir. Dişlerin zedelenmemesi için bir ucuna
manşon, diğer ucuna plastik muhafaza takılarak piyasaya verilir.
Gaz boruları, kalın etli sıcak çekme borulardır. Dikişsiz yapılır. Üretiminde 6 m
boyunda, üzeri verniklenerek basınç ve manyetik testten geçirilir. İki ucu dişsiz olup kaynak
ağızlıdır. Her türlü birleştirmeye uygundur. Boru boyunca aralıklı olarak doğal gaz logosu
yazılır. Üzeri polietilen izolasyon kaplı olarak da piyasada bulunur.

4.1.1. Boru Çapları
Çelik borular, çeşitli çaplarda ve standart ölçülerde üretilir. Aynı anma çaplarıyla
adlandırılır. Dış çapları aynı olup et kalınlığına göre iç çapları değişir. Aşağıdaki tabloda
boru çapları metrik ve inç (inch) ölçü sistemine göre verilmiştir.

Dikişli siyah çelik
boru
TS 301/2
Anma çapı

Et
kalınlığı

Dikişsiz siyah
çelik (patent,
çekme çelik) boru
DIN 2448
Anma
çapı

Et
kalınlığı

Mm

inç

mm

mm

inç

10

3/8”

2,35

40

-

15

1/2”

2,65

50

-

20

3/4“

2,65

65

-

25

1”

3,25

80

-

32

1 ¼”

3,25

100

-

40

1 ½”

3,25

125

-

mm
2,50
2,60
2,75
3,00
3,00
3,20
3,25
3,50
3,75
4,00
4,00
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Galvanizli çelik
boru
TS301/3
Anma çapı

Et
kalınlı
ğı

Gaz borusu
TS6047
Anma
çapı

Et
kalınlığı

mm

İnç

mm

mm

inç

mm

15

½"

2,60

15

½"

2,80

20

3/4"

2,60

20

3/4
"

2,90

25

1"

3,20

25

1"

3,40

32

L ¼”

3,20

32

40

1 ½”

3,20

40

50

2"

3,60

50

l
¼”
1
½”
2"

3,60
3,70
3,90

4,25
50

2”

3,65

150

-

4,50

65
80
100

2 ½”
3”
4”

3,65
4,05
4,50

160
175
200

-

4,50
5,50
6,50

2
5,20
½”
80
3”
4,00
80
3”
5,50
100
4”
4,50
100
4”
6,00
125
5”
5,00
125
5”
6,60
150
6”
5,00
150
6”
7,10
Not:TS301/3 galvanizli çelik borular, su
tesisatlarında 25 bar işletme basıncına kadar
kullanılabilir.
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Not: TS301/2 dikişli siyah borular, galvaniz
kaplanarak da üretilir. Et kalınlığı, galvaniz
kalınlığı kadar artar.

2 ½”

3,60
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Tablo 4.1: Çelik boru anma çapları

4.1.2. Bağlantı Parçaları
Boruların birleştirme, kol alma, çap değişimi ve yön değiştirmelerinde bağlantı
parçaları kullanılır. Bağlantı parçalarına ek parçaları veya fittings de denir.
Çelik ve temper döküm malzemeden çeşitli biçimlerde yapılır. Boru çapları ile bir
anılır.
Çelik bağlantı parçaları, siyah demir boruların ekleme işlemlerinde kullanılır. Siyah
çelik boruların çeşitli şekillerde preslenerek biçimlendirilmesiyle yapılır. Uçları kaynak
ağızlı olup patent fittingsler de denir.
Çelik bağlantı parçaları vidasızdır. Eklenmeleri çeşitli kaynak yöntemleriyle yapılır.
Temper döküm bağlantı parçaları ise fabrikalarda döküm eriyiğinin kalıplara
dökülmesiyle elde edilir. Döküm malzemeler, dayanıksız oldukları için birleştirme
parçalarının ağzına çember şeklinde kordon yapılır.
Kordon, ek parçası ağzına dayanım kazandırır. Temperleme işlemine tabi tutularak
dayanıklılıkları büyük ölçüde artırılmış olur.
Muhtelif bağlantı parçaları aşağıda verilmiştir.

66

45° Dirsek
(Boruların 45° köşe
dönüşlerinde
kullanılır.)

45° Kuyruklu Dirsek
(Fittingslerden sonra
45° köşe dönüşlerinde
kullanılır.)

90° Dirsek
(Boruların 90° köşe
dönüşlerinde
kullanılır.)

90° Kuyruklu Dirsek
(Ek parçalarından sonra
90° köşe dönüşlerinde
kullanılır.)

90° Redüksiyon
Dirsek
(Boruların 90° köşe
dönüşlerinde
kullanılır.)

90° Kuyruklu
Deveboynu
(Ek parçalarından sonra
geniş 90° köşe
dönüşlerinde
kullanılır.)

90° Deveboynu
(Boruların geniş 90°
köşe dönüşlerinde
kullanılır.)

Te
(Kol almalarda
kullanılır.)

İnegal (redüksiyon)
Te
(Aynı anda kol alma ve
çap değiştirmelerde
kullanılır.)

Dirsekli Te
(Suyun akışının
yönlendirilmesi
gereken kol almalarda
kullanılır.)

Kruva
(Bir hattan gelen
akışkanı üç ayrı yöne
göndermeye yarar.
İstavroz da denir.)

İnegal (redüksiyon)
Kruva
(Farklı çaptaki üç ayrı
yönden gelen akışkanı
toplamaya yarar.)

Redüksiyon
(Çap değişimlerinde
kullanılır.)

Manşon Redüksiyon
(İki ucu dış dişli
parçaların çap
değişimlerinde
kullanılır.)

Nipel Redüksiyon
(İki ucu iç dişli
parçaların çap
değişimlerinde
kullanılır.)

Manşon
(Aynı çaplı dış dişli
parçaların
birleştirilmesinde
kullanılır.)

Kuyruklu (iç dış)
Manşon
(Aynı çaplı iç ve dış
dişli parçaların
birleştirilmesinde
kullanılır.)

Nipel
(Aynı çaplı iç dişli
parçaların
birleştirilmesinde
kullanılır.)
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Rakor
Kuyruklu Rakor
(Sabit parçaların
(Rakordan farklı olarak
gerektiğinde sökülmesi
iç ve dış dişli
ve tamiratlarından
parçaların
sonra parça
birleştirilmesinde
birleştirmelerinde
kullanılır.)
zorunlu olarak
kullanılır.)

Dirsekli Rakor
(Rakor görevi görüp
aynı anda dönüşü
gereken yerlerde
kullanılır.)

Kuyruklu Dirsekli
Rakor
(Dirsekli rakorla aynı
görevi görüp iç ve dış
dişli birleştirmelerde
kullanılır.)

Kör Tapa

Gömme Tapa

(Sonradan kullanılması gereken veya iptal edilen
tesisat ağızlarının körlenmesinde kullanılır.)

Manşon
(Aynı çaplı dış dişli parçaların birleştirilmesinde
kullanılır.)

Köprü (boru atlama manşonu)
(Aynı eksende çakışan boruların birbiri
üzerinden atlatmak amacıyla kullanılır.)

Te’li Köprü
(Kol almalardan hemen
sonra çakışan boruların
üzerinden atlamak
amacıyla kullanılır.)

Kapak (kep)
(Dış dişli uçların
körlenmesinde
kullanılır.)

Kontra Somun
(Zamanla titreşim gibi çeşitli nedenlerden dolayı,
kendi kendine çözülmesi istenmeyen yerlerdeki
ek parçalarının sıkıştırılmasında kullanılır.)

Kuyruklu (iç dış)
Manşon
(Aynı çaplı iç ve dış
dişli parçaların
birleştirilmesinde
kullanılır.)

Nipel
(Aynı çaplı iç dişli parçaların birleştirilmesinde
kullanılır.)

Resim 4.2: Muhtelif çelik boru ek parçaları
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Dirsekli Rakor
(Rakor görevi görüp
aynı anda dönüşü
gereken yerlerde
kullanılır.)

Kuyruklu Dirsekli
Rakor
(Dirsekli rakorla aynı
görevi görüp iç ve dış
dişli birleştirmelerde
kullanılır.)

Kör Tapa

Gömme Tapa

(Sonradan kullanılması gereken veya iptal edilen
tesisat ağızlarının körlenmesinde kullanılır.)

Köprü (boru atlama manşonu)
(Aynı eksende çakışan boruların birbiri
üzerinden atlatmak amacıyla kullanılır.)

Kapak (kep)
(Dış dişli uçların
körlenmesinde
kullanılır.)

Te’li Köprü
(Kol almalardan hemen
sonra çakışan boruların
üzerinden atlamak
amacıyla kullanılır.)

Kontra Somun
(Zamanla titreşim gibi çeşitli nedenlerden dolayı,
kendi kendine çözülmesi istenmeyen yerlerdeki
ek parçalarının sıkıştırılmasında kullanılır.)

Resim 4.3: Muhtelif çelik boru ek parçaları

4.2. Ölçü Alma Yöntemleri
Borular, takılacakları yerlerin büyüklüğüne göre işlenir ve boru devrelerinde yapılacak
işçilik hassas ve doğru ölçü alma sayesinde kolaylaşır.

Resim 4.4: Borularda ölçü alma

Ölçü almada boru ve ek yapar. Uygun ve parçası kısımlarının adlandırılmasında
kullanılan bazı terimleri bilmek gerekir. Bunlar uç, diş bitimi, diş boyu, sırt, boyun ve
eksendir.




Uç: Boru ve ek parçasının bitiş ucudur.
Diş bitimi: Boru ve ek parçası dişinin sonudur.
Diş boyu: Boru ve ek parçasının vida uzunluğudur.
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Sırt: Ek parçasının arkası veya gerisidir.
Boyun: Ek parçasının dönüş yönü yüzeyidir.
Eksen: Boru ve ek parçasının orta merkezidir.

Şekil 4.1: Ölçü alma terimlerinin gösterilmesi

4.2.1. Uçtan Uca Ölçü Alma
Kesilmiş borunun bir ucundan diğer ucunun arasındaki mesafenin ölçülmesi işlemidir.
Borunun tam boyunu verir. Boru ölçülerinin bir defa alınıp peş peşe kesilmesi gereken
yerlerde kullanılır.

L

Şekil 4.2: Uçtan uca ölçünün gösterilmesi

4.2.2. Eksenden Uca Ölçü Alma
Bir ucunda bağlantı malzemesinin ekseni ile boru ucu arasındaki mesafenin ölçülmesi
için kullanılır. Boru parçalarının birer birer sıkılması gereken yerlerde tercih edilir.
sıkma payı

K

Şekil 4.3: Eksenden uca ölçünün gösterilmesi
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4.2.3. Uçtan Sırta Ölçü Alma
Bir borunun ucu ile ucuna takılı olan bağlantı elemanının sırtı arasındaki mesafenin
ölçülmesidir. Genellikle yapı elemanları arasında kalan boru işlerinde kullanılır.

K

Şekil 4.4: Uçtan sırta ölçünün gösterilmesi

4.2.4. Eksenden Eksene Ölçü Alma
İki tarafına bağlantı malzemesi sıkılı olan parçalarda, iki bağlantı elemanın ekseni
arasındaki mesafenin gösterildiği ölçü şeklidir. Duvar yüzeyinden dönen boru bağlantıları
arasında kullanılır.

K

Şekil 4.5: Eksenden eksene ölçünün gösterilmesi

4.2.5. Sırttan Sırta Ölçü Alma
Borunun iki duvar arasına bağlanacağı yerlerde kullanılan ölçü çeşididir. İki tarafına
bağlantı elemanı takılı olan borunun bağlantı elemanlarının sırtları arasındaki mesafedir.

K

Şekil 4.6: Sırttan sırta ölçünün gösterilmesi

4.2.6. Eksenden Sırta Ölçü Alma
Her iki tarafına bağlantı malzemesi takılmış olan parçalardan birinin ekseni ile
diğerinin sırtı arasındaki mesafenin ölçülmesi işlemidir. Duvar yüzeyinden ve peş peşe
bağlanan borularda kullanılır.
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K

Şekil 4.7: Sırttan eksene ölçünün gösterilmesi

4.3. Çelik Boruları Kesmek
4.3.1. Çelik Boruları Kesme İşleminde Kullanılan Aletler
Cisimleri parçalara ayırma işlemine kesme, kesme işleminde kullanılan takımlara da
kesme aletleri denir. Çelik boruları kesme işleminde, el testereleri ve boru keskileri
kullanılır.
4.3.1.1. El Testereleri

Şekil 4.8: Testere ile kesme

Testere ile kesme işlemini yaparken vücudumuzun duruşunu ayarlamak gerekir.
Kesme için gerekli olan yük vücuda yayılmalıdır. Bunun için de sol ayak her zaman bir adım
önde durur, sağ ayak ise hafif yana açılır. Sağ elle testere sapından, sol elle testere
gövdesinden tutulur. İleri harekette sol elle yukarıdan aşağıya kesilen malzemeye doğru
basınç uygulanır. Bu basınç testere hareketini kısıtlayacak kadar çok olmamalıdır. Aksi hâlde
testere kaymaz ve kazalara sebebiyet verir. Sağ el testere kolunu kavramış vaziyette güç sağ
omuzla birlikte uygulanarak testere itilir. Testere geriye doğru çekilirken sol elin baskısı
kaldırılır ve testere boşta hareket eder. Herhangi bir baskı veya kuvvet uygulanmaz.
Testere, kesme için yeterli hızda kullanılmalıdır. Testere kesme hızı, dakikada 40-50
gidiş geliş olacak sayıdadır. Testerenin hızlı kullanılması, lamanın çabuk ısınmasına ve lama
dişlerinin kırılmasına sebep olur. Çok yavaş kullanılması durumunda, testere laması parça
üzerinde oluşan izde sıkışarak kırılabilir.
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4.3.1.2. Boru Keskileri (Boru Makası)
Boru keskileri, boruları düz kesmek için kullanılır. Boruları kesme sırasında borular
üzerinden talaş çıkarmaz. Metal boru keskileri tek veya çok bıçaklıdır. Boru, kesici bıçak ve
merkezleme makaraları arasına sıkıştırılarak kesme yapılır.
Kesme yapmak için işaretlenen çizgi üzerine boru keskisinin bıçağının ağzını yukarı
gelecek biçimde getirip boru keskisi sıkılır. Boru keskisini şekilde gösterildiği yönde
çevirerek her dönüş sonunda sıkma kolu çeyrek tur kadar sıkılır. Boru keskisi ters yönde
çalıştırılmamalıdır. Ters yönde çalıştırılması, bıçağın takıldığı mafsalı zorlar ve kırılmasına
neden olabilir.

Şekil 4.9: Metal boru keskisi kısımları ve kesme yönü

4.3.1.3. Çelik Boru Çapak Temizleme Aleti (Rayba)
Demir ve çelik boruların kesilmesi sonunda boru içine metal yığılması meydana gelir.
Buna çapak denir. Boru içinde meydana gelen bu çapakların temizlenmesinde raybalar
kullanılır. Boru raybaları konik biçimlidir. Kesici ağızları sağ yöne doğrudur. Boru ağzı
içinde raybaya sol elle baskı uygulanırken sağ elle döndürülerek çapak temizleme işlemi
yapılır. Rayba ters yönde döndürülmemelidir. Yoksa kesici ağızlar körelir.
Raybalar, düz ve helisel kesici ağızlı yapılır. Helis bıçak, çapak temizleme işlemini
kolaylaştırır. Daha temiz boru ağzı elde edilir. Aşağıdaki şekilde düz ve helis kesici ağızlı
raybalar gösterilmiştir.

Resim 4.5: Düz kesici ağızlı boru raybası
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Resim 4.6: Helisel kesici ağızlı boru raybası

4.4. Çelik Borulara Diş Açma İşlemi
Düzgün dairesel kesitli parçalar üzerine açılmış helisel oluklara vida denir. Açılmış
vidalar, diş olarak da adlandırılır. Bir boruya diş açmak için malzemeyi tespit etmekte
mengene ve diş açmakta pafta gerekir. İşte bu öğrenme faaliyetinde mengene ve paftaları
inceleyeceğiz.

4.4.1. Çelik Boru Paftaları
Borulara vida açmakta kullanılan el aletlerine boru paftası denir. Boru paftası gövde,
lokma, çevirme kolu, merkezleme ve cırcır düzeneğinden oluşur. Gövde, lokma ve çevirme
kolları ile bazen de merkezleme düzeninin takıldığı, genellikle dökme demirden yapılmış
olan bölümdür. Lokmalar, boruya diş açılmasını sağlayan parçalardır. Bir paftada genellikle
4 adet numara sıralı lokma vardır. Çevirme kolu, boru veya benzeri yuvarlak malzemeden
olup paftayı döndürmek için kullanılır. Merkezleme düzeneği, diş açılacak borunun paftayla
aynı merkezde olmasını sağlar. Cırcır düzeneği ise paftanın çalışma yönünün tersinde ve
boşta dönmesini sağlar. Bu da diş açma işçiliğini kolaylaştırır.
Metallerin birbiriyle sürtünmesinden ısı açığa çıkar. Paftalarla diş açarken de ısınma
olur. Burada açığa çıkan ısı, pafta lokmasının dişlerini kırar veya açılan boru dişlerini bozar.
Isınmayı ortadan kaldırmak için soğutma sıvısı veya makine yağı kullanılır. Soğutma sıvısı,
bor yağıyla suyun karıştırılmasından elde edilerek kullanılır.
Tesisat boru eklerinde açılan diş boyu, her boru çapına göre ayrı uzunluktadır. Vida
başlangıçtan geriye doğru koniktir. Pratikte boru diş boyu, pafta lokması kalınlığının boru
ucundan 1-2 diş geçecek kadar açılır.

Şekil 4.10: Çelik boru vida bölümleri
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Anma İnç
çapı mm
Vida
mm
boyu

½”
15

¾”
20

1”
25

1¼”
32

1½”
40

2”
50

2½”
65

3”
80

4”
100

5”
125

6”
150

15

16,3

19,1

21,4

21,4

25,7

30,2

33,3

39,3

43,6

43,6

Tablo 4.1: Çelik boru vida boyları (TS 301)

Çelik boru paftalarının lokma, çalıştırma ayarı ve uygulanan enerji durumuna göre;
sabit lokmalı cırcırlı, ayarlanabilir lokmalı cırcırlı ve elektrikli olmak üzere üç çeşidi vardır.
4.4.1.1. Sabit Lokmalı Cırcırlı Boru Paftası
Diş açmakta kullanılan lokmaları, lokma kafası adı verilen döküm bir parça üzerine
tespit edilmiş ve her boru çapı için ayrı lokma kafası kullanılan paftalardır. Her boru çapı
için ayrı lokma kafası kullanıldığı için merkezleme düzeneği, lokma kafası çıkışına kadar
ilgili boru çapı kadardır. Dönüşü, cırcır düzeneği ile istenilen yöne çevrilebilir.
Sabit lokmalı cırcırlı boru paftaları, ½” ile 2” çaplardaki borulara diş açar. Boru çapı
arttıkça diş açmak zorlaşır. Tek ve çift cırcırlı yapılırlar. Tek cırcırlı paftalar, daima bir tarafa
kilitlenerek diğer tarafa boşta çalışır. Çift cırcırlılar ise gerektiğinde her iki tarafa da kilitli
çalışabilir.

Resim 4.7: Sabit lokmalı cırcırlı boru paftası

4.4.1.2. Ayarlanabilir Lokmalı Cırcırlı Boru Paftası
Pafta lokmaları, her boru çapı için gövdeye ayrı takılan ve diş açma işleminde kademe
ayarı yapmayı gerektiren paftalardır. Sabit lokmalı paftalara göre mekanik aksamları daha
karışık ve dayanımları fazladır. Büyük çaplı boruların dişleri kalın olduğu için çıkarttığı
talaşın büyüklüğü de fazladır. Bu nedenle büyük çaplı borulara bu paftalarla diş açılır.
Ayarlanabilir lokmalı cırcırlı boru paftaları ile ½”- 4” boru çaplarına diş açılabilir.
Lokmalar dört parçadan ibarettir. Her boru çapı için ayrı lokma kullanılır. Lokmalar ½”-¾”,
1”-1 ¼”, 1 ½”-2”, 2 ½”-3” ve 3 ½”-4” ölçülerindedir. Üzerinde yazılan numara sırasına göre
gövdedeki yuvalarına takılır. Çift kollu olup büyük çaplı borularda iki kişi karşılıklı pafta
döndürme işini yapabilir. Tek ve çift cırcırlı çeşitleri vardır.
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Çift yönlü cırcır düzeni, kullanımda büyük kolaylık sağlar. Pafta aynası üzerindeki
ölçülere göre pafta ayarı yapılır. Aşağıdaki şekilde ayarlanabilir lokmalı tek cırcırlı bir boru
paftasının parçaları gösterilmiştir.

Resim 4.8: Ayarlanabilir lokmalı cırcırlı boru paftası

Ayarlanabilir lokmalı cırcırlı boru paftasıyla bir boru dişi üç aşamada açılır. Her
aşamada pafta üzerinden ayar yapmak gerekir. Birinci aşama vida izi oluşturma, ikinci
aşama vida derinleştirme ve üçüncü aşama vidanın son şeklini verme işlemidir. Bu işlemlerin
sırasıyla uygulanması boru dişlerinin kırıksız ve düzgün çıkmasını sağlar.

Şekil 4.10: Diş açma aşamaları

4.4.1.3. Elektrikli Boru Paftaları
Elektrik enerjisinin işe dönüştürülmesiyle çalışan boru paftalarıdır. Elektrikli el boru
paftası ve elektrikli pafta tezgâhı olarak iki tipi vardır. Elektrikli el boru paftası sabit
lokmalıdır. Boru çapına uygun lokma kafası takılarak kullanılır. Ayar yapılmaz. Yön
anahtarı sayesinde sağ veya sol dönüş yaptırılabilir. Gerektiğinde değişik yerlere monte
edilebilir. Küçük işlerde ve tesisata bağlı borulara diş açma işleminde seyyar çalıştırılarak
pratiklik sağlar.

Resim 4.9: Elektrikli el boru paftası
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Resim 4.10: Elektrikli boru paftası tezgahı

Pafta tezgâhları ise bir güç motoru taşıyıcı ayak üzerine konularak torna biçimi
verilmiştir. Seri çalışma ve daha büyük çaplı borulara diş açma olanağı sağlar (½” ila 2”).
Üzerinde bulunan boru keskisi ve raybası, kesme ve raybalama işlemlerinde kolaylık
oluşturur.
Büyük binaların boru tesisatının işçiliğinde iş gücünü en aza indirir. Pafta
tezgâhlarında kullanılan boru paftası ayarlanabilir lokmalıdır. Lokmalar numara sırasına göre
yuvalarına ayrı takılır. Üzerinde bulunan diş boyu ayar mekanizması sayesinde, diş boyu
bitiminde, diş açmaya son verir. Pafta tezgâhı, gövdesi üzerinde bulunan sağ sol anahtarla
ters yönde de çalıştırılabilir.

4.5 Mengeneler
Üzerinde çeşitli işler yapılacak her türlü malzemeyi geçici olarak bağlamaya yarayan
aletlere mengene denir. Meslek alanları, bağlandığı parçanın özelliği ve biçimine göre çeşitli
şekillerde yapılır. Mengeneleri genel olarak paralel ağızlı ve boru mengeneleri olarak iki
grupta toplamak mümkündür.

4.5.1. Boru Mengeneleri
Boru mengeneleri boruların kesilmesi ve diş açılmasında boruyu sabitlemek için
kullanılır. Boru sıkma ağızları boruyu kaydırmayacak biçimde dişli yapılır. Bir kısım
mengenelerde sıkma görevini zincir veya kayış yapar. Boru mengenelerinin biçimlerine
göre; yana açılır, işkenceli, zincirli, bileşik (paralel ağızlı) ve borulu seyyar olarak çeşitleri
vardır.
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Resim 4.11: Yana açılır boru mengenesi

Resim 4.12: Zincirli boru mengenesi

Resim 4.13: İşkenceli boru mengenesi

Resim 4.14: Paralel ağızlı boru mengenesi
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Resim 4.15: Borulu mengene

Resim 4.16: Seyyar mengene

Boru mengeneleri, tezgâh veya sehpa üzerine bağlanarak kullanılır. Atölye ortamında
ve büyük işlerde mengeneler tezgâh üzerine montaj edilir. Şantiye şartlarında ise seyyar
sehpa üzerine bağlı mengeneler kullanılır Sehpalar katlanabilir ve kolay taşınabilir olmalıdır.
Yüksekliğinin çalışan kişinin boyuna uygun olması, çalışma kolaylığı sağlar. Sehpanın üst
yüksekliği yerden, çalışan kişinin dirseğinden 10 cm kadar aşağıda olmalıdır.
Seyyar mengeneler kolay taşınabilir ve kullanımının pratik olması sebebiyle özellikle
küçük çaplı sıhhi tesisat ve ısıtma işlerinde tercih edilir.

4.6. Bağlantı Parçası (Fittings) Sıkma İşlemi
Tesisat teknolojisi alanında birçok uygulama vidalı bağlantılarla, ara bağlantı parçaları
(fittings) kullanılarak yapılır. Bu işlem, iki boru anahtarıyla yapılacağı gibi mengene
kullanılarak da yapılabilir. Burada amaç tekniğine uygun, doğru ölçüde, sızdırmaz bir
bağlantı gerçekleştirmektir. Sızdırmazlık ise vida dişi üzerine tekniğine uygun sarılan keten
veya teflon bantla sağlanır.
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Resim 4.17: Bağlantı parçası sıkma

4.6.1. Çelik Boru Anahtarları
Boru ve ek parçalarını sıkıp sökmekte kullanılan el takımlarına boru anahtarı denir.
Tesisatçının en çok kullandığı takımdır.

Şekil 4.11: Boru anahtarı ağız detayı

Boru anahtarları çelik döküm malzemeden yapılır. Boru ve ek parçalarının pek
çoğunun dış yüzeyleri dairesel ve kaygandır. Bu nedenle anahtarın boru yüzeyini kavraması
için anahtar ağızları, dişli veya kaymayan yüzeyli malzemeden yapılır. Boru anahtarlarının
şekil ve biçimlerine göre pek çok çeşitleri vardır. Uygulamada yaygın olarak kullanılan belli
başlıları; maşalı, tek kollu, zincirli ve kayışlı boru anahtarlarıdır.
4.6.1.1. Maşalı Boru Anahtarları
İki parçanın birbirine bir pim mafsalla bağlanarak boruyu sıkıştırma biçiminde çalışan
ve çok kullanılan bir anahtar çeşididir.
Maşalı boru anahtarlarına iki kollu boru anahtarı da denir. Anahtarın ağızları
dişlidir. İki ağız parçasının uzantısı olan iki kol elle kavranarak çalışır. Alt kol üzerinde
bulunan bir somunla anahtarın ağız mesafesi ayarlanır.
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Maşalı boru anahtarları ağız yönünde çalıştırılır. Ters yönde anahtar dişleri kayar ve
anahtar boruyu sıkıştırma görevini yapamaz. Bu anahtarlar boru ve benzeri dairesel
parçaların işçiliğinde kullanılır. Yüzeyinin bozulması istenmeyen parçalarda
kullanılmamalıdır. Özellikle armatür ve parçalarının sıkıştırılmasında, malzeme yüzeyinde
tahribata neden olur.
Maşalı boru anahtarının anahtar ağızlarına göre 45 ve 90° olarak çeşitleri vardır. Dar
yerlerde ve kısa mesafelerde boruları döndürmek için 45° olanları tercih edilir.

Resim 4.18: 45° maşalı boru anahtarı

Resim 4.19: 90° maşalı boru anahtarı

Resim 4.20: Maşalı boru anahtarı

4.6.1.2. Tek Kollu Boru Anahtarları
İki parçanın bir somunla birleştirilerek tek kolla döndürülmesi biçiminde çalışan boru
anahtarı çeşididir. Üzerinde bulunan somunla anahtar ağzı ayarı yapılan bu anahtarlara,
makaralı boru anahtarı da denir.
Tek kollu boru anahtarının ağız dişi yapıları, maşalı boru anahtarları gibidir. Tek kollu
boru anahtarının dik ve yandan ağızlı çeşitleri vardır. Ağzı dik açılanlar, geniş döndürme
alanı ister. Dar yerlerde kullanılamaz. Mengeneye bağlı boruların işçiliğinde çok kullanılır.
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Şekil 4.12: Tek kollu dik ağızlı boru anahtarı

Resim 4.21: Tek kollu boru anahtarı

Tek kollu yandan ağızlı boru anahtarları ise kanal içleri gibi dar yerlerde, küçük
hareketlerle döndürme kolaylığı sağlar. Anahtar ağzının bulunduğu iki parça birbirine dik
çalışır. Atölye ortamı çalışmalarında pratik değildir.

Resim 4.22: Tek kollu yandan ağızlı boru anahtarı

4.6.1.3. Zincirli Boru Anahtarları

Resim 4.23: Zincirli boru anahtarı

Bir parça üzerine takılmış zincirin mandalla sıkıştırılması biçiminde çalışan anahtar
çeşididir. Özellikle dar yerlerde bulunan boruların döndürülmesinde kolaylık sağlar. Büyük
çaplı borularda diğer anahtarların ağız ölçüleri yetmez. Bu tür işlerde zorunlu olarak
kullanılır.
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4.6.1.4. Kayışlı Boru Anahtarları
Bir kol ucuna bağlanmış dayanıklı kayış malzemenin gerdirilmesi şeklinde çalışan
boru anahtarı çeşididir. Zincirli boru anahtarları gibi dar yerlerde ve büyük çaplı boruların
işçiliğinde çalışma kolaylığı sağlar.

Resim 4.24: Kayışlı boru anahtarı

4.7. Dişli Bağlantıda Sızdırmazlık Malzemelerin Kullanımı
4.7.1. Kendir Kullanımı
Kendir, kenevir bitkisi sapı liflerinin inceltilmesiyle elde edilir. Kendir lifleri, suya
karşı hassastır. Suyu görünce şişen ve dayanıklı bir malzemedir. Bu nedenle boruların ek
yerlerinde olabilecek sızdırmaların önüne geçmek için kullanılır.

Resim 4.25: Bir kendir kangalı

İlk diş boş bırakılarak kendir sarma işlemine başlanır. Yeterli miktarda kendir
sarılmalıdır. Fazla kendir yarar sağlamaz. Kendir kangallar hâlinde satılır. Kendiri
kullanmadan önce inceltmek gerekir. Kendirin inceltilmesi, kendir liflerinin diş aralarına iyi
işlemesini sağlar. Kendirin bir ucunu bağlayarak kullanmak, kendir liflerinin düzgün
çekilmesini ve dolaşmamasını sağlar.

Resim 4.26: Diş açılmış boruya keten sarma
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Boru dişine sarılmış boru liflerinin, ek parçası sıkılırken boru içine kaçmamasına özen
gösterilmelidir. Boru içine kaçan kendir parçaları su akıntısıyla armatür ve tesisat
cihazlarında tıkanmalara sebep olur.

4.7.2. Teflon Bant Kullanımı

Resim 4.27: Teflon bant makarası

Resim 4.28: Teflon bant sarılması

Teflon bant, silikon esaslı bir maddedir. Soğuk ve sıcak su tesisatı borularında en az
0,40 g/cm³ yoğunluğunda olanları kullanılır. Doğal gaz tesisatı bağlantılarında ise en az 1,52 g/cm³ yoğunluğunda olmalıdır.
Teflon bant, makaraya sarılı biçimde satılır. Dişlerin üzerine %50 üst üste bindirilerek
sarılır. Sarım sonunda bant çekilerek kopartılır. Kopan uç, diş üzerine yedirilir. Ek parçası
sıkılırken teflon bant artıklarının boru içine kaçmamasına dikkat edilir.

4.7.3. Sıvı Conta Kullanımı
Dişli bağlantılarda sızdırmazlığı önlemek için kullanılan bir yapıştırıcıdır. Gazların,
suyun ve diğer kimyasalların sızdırmazlığında kullanılır.
Sıvı contalar, 50 mg,
kullanılır.

100 mg tüplerde satılır. -5 o C ile 150 oC sıcaklıklarda

Resim 4.29: Sıvı conta sürülmesi
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4.8. Kullanılan Takımların Bakım ve Onarımları
“Alet işler, el övünür.” tesisatçı; işini iyi yapabilmek için kullandığı takımları temiz,
düzenli ve sağlam bulundurur. Kullandığı takımların günlük ve haftalık bakımlarını yapar.
Takımların bozulan parçaları varsa yedek parçasını alarak tamir eder.

4.8.1. Takımların Günlük Bakımları






Kullanılan her takım, iş bittikten sonra temizlenir.
Kuru bir bez veya üstüpüyle silinir.
Takımların çalışması kontrol edilir.
Varsa arızalı parçalar onarılır.
Takımların çalışmaları kontrol edilir ve düzenli olarak yerleştirilir.

4.8.2 Takımların Haftalık Bakımları





Takımların işlevlerini yapıp yapmadığı kontrol edilir.
Arızalı parçalar, yenileriyle değiştirilir.
Takımlar silinerek gereken yerleri yağlanır.
Pafta, mengene gibi mekanik çalışan takımların parçaları sökülerek silinir ve
yağlanarak takılır.

4.9 Boruların Soğuk Büküm İşlemleri
4.9.1. Boru Bükme Makinesi ve Özellikleri
Siyah demir boruları standart çaplarda soğuk olarak bükebilmek için boru bükme
makineleri kullanılır. Boru bükme makineleri mekanik, hidrolik ve elektrikli olarak imal
edilmiştir. Rahatlıkla her yere taşınabilmesi ve kullanımının kolay olması nedeniyle sıkça
kullanılmaktadır. Tesisatçının soğuk bükmelerde vazgeçemediği bir makinedir.

Resim 4.30: Hidrolik Boru bükme makinesi
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Hidrolik boru bükme makinesi yağ basıncı ile çalışır. 15 mm (1/2”) ile 80 mm (3”)
çapları arasındaki boruları istenilen açıda bükebilir.
Bu makinelerin bükülecek boru çaplarına uygun merkezî bükme kalıpları vardır.
Bükme kalıpları dirsek ve köprü bükümlerine göre yapılır. Bükümlerin tam ve doğru
yapılabilmesi için boruların dış çaplarının standartlara uygun olması lazımdır. 15 mm, 20
mm ve 25 mm çaplarındaki boruların bükülmelerinde fazla sorun yaşanmaz. 25 mm’den
büyük çaplardaki boruların bükümlerinin sorunsuz olması için içlerine kum doldurulması
faydalı olur. Kum, boru içinde cidarlara eşit basınç uygulayarak boru çapı daralmalarını ve
boru ezilmelerini önler.
Boruyu dış bükme kalıpları ile merkezî bükme kalıbının arasına yerleştirilirken dikişli
kısmının mutlaka üste gelmesi gerekir.
Bükme makinesinde çalışırken zamanla hidroliğinde eksilme olabilir. Bunun sonucu
olarak da piston, merkezî boru kalıbını sonuna kadar ittiremez. Boru istenilen şekilde bitim
noktasına kadar bükülemez. Bu durumda hidrolik volanı gevşetilir. Hava tahliye yerinden
ince bir huni ile hidrolik konur. Hidrolik haricinde başka yağların konulması sakıncalıdır.
(Örnek: Makine yağı hidrolik haznesinden silindire geçiş deliklerini tıkar.). Makine
çalışmaz.

Resim 4.31: Hidrolik boru bükme makinasının kısımları
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4.9.1.1 Hidrolik Bükme Makinesinde Çalışma Kuralları






Makine çalışmadığı zaman hidrolik yağ haznesinin kapağı sökülerek içi
temizlenir.
Makinenin kalıpları zamanla aşınır veya kırılır. Bu durumda yenisi ile
değiştirilmelidir.
Makinenin seri ve sürekli kullanılabilmesi için daima temiz ve düzgün
kullanılması lazımdır.
Üzerindeki sızıntı hâlindeki yağlar taşırken üzerimizi kirletebilir, elimizden
makinenin kayarak düşmesine neden olabilir.
Makinenin sürekli üstüpü veya temiz bir bezle silinmesi gerekir.

4.9.2. Bükme Çeşitleri
4.9.2.1. Dirsek Bükme

 Bükeceğiniz boruyu hazırlayınız.

 Bükme kalıplarını uygun yuvalara
yerleştiriniz.

 Boruyu dikişli kısmı üste gelecek
şekilde piston kalıbına yerleştiriniz.
Hidrolik volanı kapatınız.

 Hidrolik pompalama kolunu aşağı
yukarı hareket ettiriniz. Pistonun
hareketini izleyiniz.
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 Boru, üç kalıbın da arasına sıkıştığında
son kez işaretinizi kontrol ediniz.

 Pistonun boruyu bükme kalıplarının
arasından geçirmesini izleyiniz.

 Borunun bükme kalıplarının dışına
çıkışını izleyiniz.

 Borunun uygun açıya gelip
gelmediğini kontrol ediniz.

 Hidrolik volanını gevşetiniz. Borunun
geri çekilişini izleyiniz.

 Piston geri çekildiğinde boruyu
oynatınız.
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 Üst tablayı kaldırarak boruyu alınız.

 Boruyu düzgün bir zemine koyunuz.

 Gönyesini kontrol ediniz.

 Yaptığınız bükümün nerelerde
kullanıldığına bakınız.

4.9.2.2. 45o Dirsek Bükme

Şekil 4.13: 45o dirsek bükme
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4.9.2.3. 90° Dirsek Bükme

Şekil 4.14: 90° dirsek bükme

4.9.2.4. Etaj Bükme

Şekil 4.15: 90° etaj bükme
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4.9.2.5. Köprü Bükümü

Şekil 4.16: 90° köprü bükümü

4.9.3. Kullanılan Takımların Bakımı
Hidrolik boru bükme makinesini aşağıda resimde gösterildiği şekilde temizleyiniz.

 İşimiz bittikten sonra temiz kuru bir
üstüpü ile üst ve alt tabla
temizlenmelidir.

 Kalıplar güzelce silinmelidir. Elimizden
yere düşürülmemelidir.

 Piston tamamen temizlenmelidir.

 Dış silindir güzelce silinmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ-1
UYGULAMA FAALİYETİ
Şekilde verilen parçalar üzerinde aşağıdaki ölçü alma yöntemlerini cetvel kullanarak
uygulayınız. Karşılarında bırakılan boşluklara yazınız.
Uçtan uca ölçü alma
Eksenden uca ölçü alma
Uçtan sırta ölçü alma
Eksenden eksene ölçü alma
Sırttan sırta ölçü alma
Eksenden sırta ölçü alma

:……………………………….
:……………………………….
:……………………………….
:……………………………….
:……………………………….
:……………………………….

L

K

Not: Her ölçü alma yöntemi için farklı ek parçasını boru dişine elinizle sıkarak
uygulama yapabilirsiniz.

İşlem Basamakları

 Boruyu ve ölçme aletlerini ölçme
ortamına hazırlayınız.

 Boru uzunluk ölçü alma yöntemlerini
uygulayınız

Öneriler
 Çalışmaya başlamadan önce atölye iş
kıyafetinizi giyiniz.
 Ölçü alabileceğiniz ortamın iş güvenliği
kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.
 Ölçü alacağınız malzemeyi
öğretmeninizden temin ediniz.
 Uygulama için gerekli takımları
hazırlayınız.
 Ölçü alacağınız parçanın ölçü almaya
uygun olup olmadığını tespit ediniz.
 İşlemden önce ölçülecek parçanın
temizliğini kontrol ediniz. Yağ ve benzeri
maddelerden temizleyiniz.
 Ölçü alma yöntemlerini iyi
öğrendiğinizden emin olunuz.
 Uygun ölçü alma yöntemini tespit ediniz.
 Ölçü alacağınız ortamın uygunluğunu
kontrol ediniz.
 Ölçünün doğru okunduğundan emin
olunuz.
 Yaptığınız ölçme yöntemlerinin uzunluk
değerlerini not alınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ-2
Aşağıdaki şekle uygun, ölçüsünde kesip işlem basamaklarını takip ederek çelik boruya
diş açınız.



Araç gereçler







½” çelik boru
Mengene
Testere
Ayarlanabilir lokmalı cırcırlı boru paftası
Makine yağı
Metre, kalem

İşlem Basamakları

Öneriler

 Boruyu mengeneye bağlayınız.
 Kesme işlemi için araç ve gereçleri
hazırlayınız.
 Parçayı gerektiği kadar sıkınız.
 Boruyu mengeneye 10-15 cm uzunlukta
ileriye çıkacak şekilde bağlayınız.
 Boruyu ölçerek işaretleyiniz.

 İşaretlemenin rahat görünür olmasına
dikkat ediniz.
 Yaptığınız işaretlemenin kesme yapana
kadar silinmeyecek şekilde olmasına
dikkat ediniz.
 Ölçüyü tekrar kontrol ediniz.
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 Eksene dik olarak boruyu kesiniz.

 Boru keskisiyle kesme yapınız.

 Borunun iç çapaklarını temizleyiniz.
 İşinizi kontrol ederek öğretmeninize
teslim ediniz.
 Boruyu mengeneye bağlayınız.

 Boru paftasını ayarlayınız.

 Testere lamasının yönüne dikkat ediniz.
 Lamanın gergin olmasına dikkat ediniz.
Çünkü testere laması gergin değilse
bükülerek kırılabilir.
 Kesme başlangıcında sol el başparmağı ile
lamaya yön vererek kesmenin tam ölçü
çizgisinden yapılmasını sağlayınız.
 Hızlı kesmek, testere dişlerinin ısınarak
zarar görmesine neden olur. Dakikada 4050 gidiş olacak şekilde kesme yapınız.
 Testerenin sadece ileriye doğru kesme
yapacağını unutmayınız.
 Testere ile kesme pozisyonu duruşuna
dikkat ediniz.
 Testere lamasının kesilecek parçaya dik
olmasına dikkat ediniz.
 Testerenin tüm boyunu kullanarak kesme
işlemini yapınız.
 Boru keskisi bıçağının tam ölçü çizgisi
üzerinde olmasına dikkat ediniz.
 Boru keskisini kesme yönünde çeviriniz.
 Boru keskisi kolunu fazla sıkmayınız.
Yoksa kesme bıçağı kırılabilir.
 Raybayı sağ yönde çalıştırınız.
 Boru ucu et kalınlığının incelmemesine
dikkat ediniz.
 İşinizi kontrol ediniz.
 İş parçalarınızı temizleyerek numaranızı
yazınız.
 İşi bitirdiğinizi öğretmeninize söyleyiniz.
 Mengene ve takımlarınızı kontrol ederek
hazırlayınız.
 Boruyu mengene ağzından 10-15 cm fazla
olacak şekilde bağlayınız.
 Borunun mengene dişlerinden
kaymayacak sıkılıkta olmasına dikkat
ediniz.
 Boruya uygun lokma seçiniz.
 Boru paftasını ayarlarken boru paftasının
tezgâh üzerinde kolay çalışılabilecek yerde
olmasına dikkat ediniz.
 Pafta ayar çizgilerinin tam çakışmasına
dikkat ediniz.
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 Borunun birinci ucuna diş açınız.

 Paftayı boruya ağızlatınız.

 Diş açma bölgesini yağlayınız.

 Boruya diş açınız.

 Boru ucunun çapaksız olmasına dikkat
ediniz.
 Sol elinizle pafta üzerine baskı
uygulayarak boru ucuna paftayı
ağızlatınız.
 Pafta diş açma ayar sırasını takip ediniz.
 Diş açma sırasında mutlaka makine yağı
kullanınız.
 Pafta lokmalarını bir veya iki diş geçecek
boyda diş açınız.
 Diş bitiminde cırcır düzenini ters yöne
ayarlayarak bir, iki tur geriye
döndürdükten sonra tez açma kolunu
kullanarak paftayı sökünüz. Bu durumda
diş üzerindeki çapaklar kırılır.
 Bir boru parçasını diş açılmış boru üzerine
vurarak çapakların dökülmesini sağlayınız.
 Üç aşamada diş açmaya dikkat ediniz.
 Bir fittings parçasıyla açtığınız dişi kontrol
ediniz.

 Diş üzerindeki çapakları temizleyiniz.

 Boruyu uygun uzunlukta kesiniz.

 Borunun ikinci ucuna diş açınız.

 İşin temizliğini yaparak teslim ediniz.

 Boru üzerinden istenen uzunlukta ölçü
alınız.
 Ölçü çizgisini, kaybolmayacak biçimde
işaretleyiniz.
 Testere lamasını başparmağınızla
kılavuzlayarak iz yapınız.
 Dakikada 40-50 gidiş geliş olacak hızda
kesme yapınız.
 Boru çapını sonuna kadar kesiniz.
 Boruyu birinci işlem basamakları
önerilerine uygun biçimde mengeneye
bağlayınız.
 Paftayı ikinci işlem basamakları önerileri
doğrultusunda ayarlayınız.
 Borunun ucuna, üçüncü işlem basamakları
önerilerine göre diş açınız.
 İş parçasını silerek temizleyiniz.
 Üzerine numaranızı yazınız.
 İşi bitirdiğinizi öğretmeninize haber
veriniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-3
40 cm uzunluğundaki ½” galvanizli boruyu 90o bükünüz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bükülecek boruyu hazırlayınız.
 İş önlüğünüzü giyerek çalışma ortamınızı
düzenleyiniz.
 Yapacağınız iş parçasının şeklini
inceleyiniz.
 Temrin malzeme listesine göz atınız.
 Depo sorumlusundan gerekli malzemeleri
alınız.
 Bükme noktasına göre markalama
yapınız.
 Markalamada kırmızı kalem veya tebeşir
kullanabilirsiniz.
 Doğru noktayı, büküm noktasını
markaladığınızdan emin olunuz.

 Bükme makinesine uygun kalıp takınız.
 Kalıpları uygun deliklere yerleştiriniz.
 Kalıpları yere düşürmemeye çalışınız.

 Boruyu piston kalıp merkezine
yerleştiriniz.
 Kaynak dikişinin üste gelip gelmediğini
kontrol ediniz.
 Piston kalıp merkezi çizgisi ile boru
büküm çizgisinin çakışıp çakışmadığına
dikkat ediniz.
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 Mastar gönye ile kontrol ederek
istenilen derecede bükünüz.
 Önce göz ile gözetleme deliğinden kontrol
ediniz.
 Gönye ile kontrol ediniz.

 Boruyu makineden çıkarınız.
 Hidrolik volanını gevşetiniz.
 Parçanızı bez zımpara ile temizleyiniz.
 Parçanızın iç kısmında çapak varsa
yuvarlak eğe ile temizleyiniz.
 Parça üzerine okul numaranızı vurarak
öğretmeninize teslim ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-4
Aşağıda verilen çelik boru bağlantılı şeklin dirsek bağlantılı ucuna kendir ve “T”
bağlantılı ucuna teflon bant sararak bağlantı malzemelerini sıkınız.

İşlem Basamakları

 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.

 Borunun kesme ve diş açma işlemini
yapınız.

 Borunun bir ucuna kendir sarınız.

 Kendir üzerine sülüğen boya veya
macun sürünüz.

Öneriler
 Çalışacağınız tezgâhı çalışmaya uygun
duruma getiriniz.
 Kullanacağınız araç ve gereçleri
hazırlayınız.
 Takımların arızasız ve çalışır durumda
olmasına dikkat ediniz.
 Boruyu mengeneye uygun uzunlukta
bağlayınız.
 Boruya diş açarken makine yağı
kullanmayı ihmal etmeyiniz.
 Boru kesme hızına uyunuz.
 Sağlam testere laması kullanınız.
 Testere lamasının uygun gerginlikte
olmasına dikkat ediniz.
 Açılan diş üzerindeki çapakları dökünüz.
 Kendiri kullanmanız gerektiği kadar alınız.
 Kendiri iki eliniz arasında çekerek
lifleyiniz.
 Kendiri sarmaya ikinci dişten başlayınız.
 Daima her dişin arasına kendir gelecek
şekilde ve sıkı sarınız.
 Fazla gelen kendir ucunu koparınız.
 Yeterli miktarda sülüğen boya kullanınız.
 Sülüğen boyayı küçük bir fırçayla
sürünüz.
 Sülüğen boyayı kendir sarım yönünde
yediriniz.
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 Boruya dirseği sıkınız.

 Borunun diğer ucuna teflon bant sarınız.

 Boruya Te’yi sıkınız.

 İşin temizliğini yaparak teslim ediniz.

 Boruyu mengeneye uygun bir şekilde
bağlayınız.
 Dirseği önce elle, sonra anahtarla sıkınız.
 Anahtarı dirseğin kordonundan ağızlatınız.
 Dirseği boruya son bir veya iki diş
kalıncaya kadar sıkınız.
 Kendir artıklarını temizleyiniz.
 Boru son dişinden öne doğru, vida sıkma
yönünde ve %50 bindirerek teflon bant
sarınız.
 Teflon bandın boru ucunu geçmemesine
dikkat ediniz.
 Boruyu mengeneye uygun bir şekilde
bağlayınız.
 “T”yi önce elle sonra anahtarla sıkınız.
 Anahtarı “T” ek parçasının kordonundan
ağızlatınız.
 “T”yi boruya son bir veya iki diş kalıncaya
kadar sıkınız.
 “T”nin dik ağzının ekseninin dirsek
ekseniyle paralel olmasına dikkat ediniz.
 İş parçasını silerek temizleyiniz.
 İş parçası üzerine numaranızı yazınız.
 İşi bitirdiğinizi öğretmeninize söyleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ-5
Şekli verilen kapalı boru devresini yapınız.
Not: Test tulumbası veya musluğa bağlanan bir hortumla kaçak testi yapabilirsiniz.



Araç gereçler











Galvanizli çelik boru,
Metre,
Kalem,
Sülyen boya,
Testere veya boru keskisi,
Boru mengenesi, kendir veya teflon bant,
Boru paftası,
Boru anahtarı,
Bağlantı parçaları (dirsek, t),
Rakor
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Hidrolik boru bükme makinesi hangi amaçlarla kullanılır?
A) Plastik boruların soğuk bükülmesinde kullanılır.
B) Çelik boruların sıcak bükme işleminde kullanılır.
C) Çelik boruların soğuk bükme işleminde kullanılır.
D) Plastik boruların sıcak bükülmesinde kullanılır.
E) Plastik boru kaynağında kullanılır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi hidrolik boru bükme makinesinin parçası değildir?
A) Alt ve üst tabla
B) Hidrolik volan
C) Lama
D) Hidrolik piston
E) Hidrolik silindir

3.

Hidrolik boru bükme makinesi aşağıdakilerden hangisi ile çalışır?
A) Su basıncı
B) Hava basıncı
C) Cıva basıncı
D) Yağ basıncı
E) Buhar basıncı

4.

Hidrolik pompalama kolunu hareket ettirdiğimizde neler gözlenir?
A) Piston bükme kalıplarına doğru gider.
B) Piston geri çekilir.
C) Piston hareket etmez.
D) Hidrolik basıncı azalır.
E) Pompa titrer

5.

1” kaç mm’dir?
A) 25,4 mm
B) 24,4 mm
C) 25,5 mm
D) 25 mm
E) 30 mm

6.

Metal boru keskisinde merkezleme makarası ne işe yarar?
A) Boruyu düzenler.
B) Boruyu keser.
C) Boruyu çözer.
D) Boruyu merkezler.
E) Boruyu çevirir.
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7.

1,7 m kaç cm’dir?
A) 1700 cm
B) 17 cm
C) 170 cm
D) 1,70 cm
E) 0,17 cm

8.

Cetvel üzerindeki 19 mm’lik kısım, verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünmüş
kumpas çeşidi hangisidir?
A) 1/10
B) 1/20
C) 1/50
D) 1/100
E) 1/30

9.

İngiliz ölçü biriminde olan ½” metrik ölçü biriminde kaç mm’dir?
A) 15 mm
B) 12,7 mm
C) 12 mm
D) 14 mm
E) 127 mm

10.

Çap küçültmeye yarayan bağlantı parçasının ismi nedir?
A) Manşon
B) Rakor
C) Redüksiyon
D) Nipel
E) Dirsek

11.

Ucu dış dişli iki parçayı birbirine düz eklemeye yarayan bağlantı parçasının ismi
nedir?
A) Redüksiyon
B) Nipel
C) Manşon
D) İstavroz
E) T

12.

İki bağlantı elemanının eksenleri arasındaki mesafenin gösterildiği ölçü şekli

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eksenden eksene ölçü almak
B) Eksenden uca ölçü almak
C) Uçtan uca ölçü almak
D) Uçtan eksene ölçü almak
E) Eksenden merkeze ölçü almak
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13.

Testere hangi yönde kesme yapar?
A) İleri
B) Geri
C) İleri ve geri
D) Aşağı
E) Yukarı

14.

Boru ağzı içi çapaklarının temizlenmesinde kullanılan alet hangisidir?
A) Mengene
B) Anahtar
C) Rayba
D) Testere
E) Pafta

15.

Çelik borulara diş açan aletlere ne denir?
A) Pafta
B) Tezgâh
C) Mengene
D) Anahtar
E) Rayba

16.

Sabit lokmalı paftalar için hangisi söylenebilir?
A) Bir tarafa kilitlenerek diğer tarafa boşta çalışır.
B) Ayar gerekmez.
C) Çok büyük borular içindir.
D) Cırcır düzeneği yoktur.
E) Pafta kolu çok uzundur.

17.

Diş açılacak boruyu bağlamaya yarayan alet hangisidir?
A) Tesviyeci mengenesi
B) Demirci mengenesi
C) El mengenesi
D) Boru mengenesi
E) Hidrolik mengene

18.

Borulara diş açarken ısınmayı önlemek için ne kullanılır?
A) Su
B) Katı yağ
C) Makine yağı
D) Gres yağı
E) Bitkisel yağ
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19.

Paftayı döndürmek için kullanılan parçanın adı nedir?
A) Pafta kolu
B) Cırcır kolu
C) Merkezleme kolu
D) Tez açma kolu
E) Sap

20.

Hangi pafta türünde üç aşamada diş açılır?
A) Elektrikli el paftalarında
B) Sabit lokmalı paftalarda
C) Ayarlı el paftalarında
D) Hidrolik pafta
E) Pnömatik pafta

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirmeye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Yakınınızda bulunan kefal üretim ve yetiştirme tesisine giderek üretim ve yetiştirme
katılınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. İş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
2. Seçilen perçini deliğe yerleştirdiniz mi?
3. Deliğe yerleştirilen perçinin delik çapına uygun olup olmadığını
kontrol ettiniz mi?
4. Perçin hazır başını alt perçin yuvasına yerleştirdiniz mi?
5. Çektirme ile perçinlenecek malzemeler arasında boşluk kalmasını
engelleyebildiniz mi?
6. Perçin çekici ile döverek perçin başını oluşturdunuz mu?
7. Perçin başına üst perçin yuvasıyla son şeklini verdiniz mi?
8. Çekiç darbelerine karşı dikkat ettiniz mi?
9. Perçinleme yaparken iş önlüğü ve eldiven giydiniz mi?
10. Perçinleme işi bittikten sonra kontrol yaptınız mı?
11. Pop perçin uygulaması yaptınız mı?
12. Markalamayı doğru yaptınız mı?
13. Kesme öncesi testere ile iz yaptınız mı?
14. Testere ile kesme kurallarına uydunuz mu?
15. Paftayı boruya doğru tutturdunuz mu?
16. Hatasız diş açtınız mı?
17. Açmış olduğunuz dişe keten sarıp sülyen boya sürdünüz mü?
18. Teflon bant kullandınız mı?
19. Fittings sıkma işlemini önerilere uyarak yaptınız mı?
20. Ölçü alma yöntemlerini uyguladınız mı?
21. Almış olduğunuz malzemeleri temizleyip teslim ettiniz mi?
22. Bu işlemleri, sizden istenilen sürede bitirebildiniz mi?
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23. Yeterli miktarda bakır boru temin ettiniz mi?
24. Yeterli miktarda bakır fittings temin ettiniz mi?
25. Boru bükme makinesini kontrol ettiniz mi?
26. Boru kesme bıçağını kontrol ettiniz mi?
27. Raybayı kontrol ettiniz mi?
28. Fittings iç yüzeyi fırçasını ve boru dış yüzeyi fırçasını kontrol ettiniz
mi?
29. Sert lehim dekapanı temin ettiniz mi?
30. Dekapan fırçasını kontrol ettiniz mi?
31. Sert lehim teli temin ettiniz mi?
32. Alev koruyucu bez temin ettiniz mi?
33. Oksi-gaz pürmüzünü kontrol ettiniz mi?
34. Islak bez, eldiven, gözlük ve tel fırça temin ettiniz mi?
35. Bakır kelepçe, dübel, vida temin ettiniz mi?
36. Tornavida, şerit metre, su terazisi temin ettiniz mi?
37. Test pompasını veya U manometreyi kontrol ettiniz mi?
38. Bakır boru geçiş yerlerini gerekli eğim vererek markaladınız mı?
39. Bakır borunun çapına uygun ucu karoda takarak duvar geçişlerinde
delme yaptınız mı?
40. Markalanan yerlerde geçen bakır boruların kelepçe aralıklarını
hesaplayarak bakır kelepçe tespit ettiniz mi?
41. Plana uygun ölçüde boru kesme makasıyla bakır boru kestiniz mi?
42. Kesilen boruların iç ve dış çapaklarını raybayla aldınız mı?
43. Boru ve fittingsleri geçici olarak yerlerine taktınız mı?
44. Lehim yapılacak boru dış yüzeyleri, dış yüzeyi fırçasıyla temizlediniz
mi?
45. Fittingsleri iç yüzeyi fırçasıyla temizlediniz mi?
46. Boruyu özel fırça ile sert lehim dekapanı yeterli miktarda sürdünüz
mü?
47. Fittingsi lehimlemek üzere boruya taktınız mı?
48. Oksi-gaz pürmüzün alev ayarını yaptınız mı?
49. Oksi-gaz pürmüz aleviyle lehimleme sıcaklığına kadar ısıttınız mı?
50. Lehimle sıcaklığına geldiğini anlamak için dekapanın ergidiğine
baktınız mı?
51. Dekapan ergiyince hemen sert lehim teli yeterli miktarda verdiniz mi?
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52. Lehimlemeden sonra ıslak bezle dekapan artıkları temizlediniz mi?
53. Lehimlemeden sonra lehim yerine tel fırça ile temizlediniz mi?
54. Kalorifer tesisatının sızdırmazlık testini test pompasıyla yaptınız mı?
55. Gaz tesisatının sızdırmazlık testini U manometreyle yaptınız mı?
56. Bakır boru keskisini hazırladınız mı?
57. Bakır boru mengenesini hazırladınız mı?
58. Bakır boru havşa makinesini hazırladınız mı?
59. Bakır boruyu eksenine dik kesebildiniz mi?
60. Bakır boruyu uygun çapta ezilmeden sabitlediniz mi?
61. Bakır boruyu havşa ölçüsüne uygun sabitleyebildiniz mi?
62. Rakor parçasını bakır boruya taktınız mı?
63. Havşayı ölçüsünde yapabildiniz mi?
64. Havşayı kontrol ettiniz mi?
65. Plana uygun ölçüde boru kesme makasıyla bakır boru kestiniz mi?
66. Kesilen boruların iç ve dış çapaklarını raybayla aldınız mı?
67. Boru ve fittingsleri geçici olarak yerlerine taktınız mı?
68. Lehim yapılacak boru dış yüzeyleri, dış yüzeyi fırçasıyla temizlediniz
mi?
69. Boruyu mengeneye bağladınız mı?
70. Boruyu ölçerek işaretlediniz mi?
71. Eksene dik olarak testere ile boruyu kestiniz mi?
72. Boru keskisiyle kesme yaptınız mı?
73. Borunun iç çapaklarını temizlediniz mi?
74. Boruyu mengeneye bağladınız mı?
75. Boru paftasını ayarladınız mı?
76. Borunun birinci ucuna diş açtınız mı?
77. Boruyu uygun uzunlukta kestiniz mi?
78. Borunun ikinci ucuna diş açtınız mı?
79. İşin temizliğini yaparak teslim ettiniz mi?
80. Gerekli araç ve gereçleri hazırladınız mı?
81. Borunun kesme ve diş açma işlemini yaptınız mı?
82. Borunun bir ucuna kendir sardınız mı?
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83. Kendir üzerine sülüğen boya veya macun sürdünüz mü?
84. Boruya dirseği sıktınız mı?
85. Borunun diğer ucuna teflon bant sardınız mı?
86. Boruya “T”yi sıktınız mı?
87. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
88. Borunun kesme ve diş açma işlemini yaptınız mı?
89. Borunun bir ucuna kendir sardınız mı?
90. Kendir üzerine sülyen boya veya macun sürdünüz mü?
91. Boruya dirseği sıktınız mı?
92. Borunun diğer ucuna teflon bant sardınız mı?
93. Boruya “T”yi sıktınız mı?
94. İşin temizliğini yaparak teslim ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
E
A
C
C
D
C
B
A
C

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

C
E
D
C
D
Kesmeye
20 Atmosfer
Pürüzsüzdür
Çok fazla
90 derece
Isı enerjisine
Seyyar ayaklar
Boş kutu profilden
Alyan
Lokmaları
Kaynak makinesi
İçini - dışını
Teflon
260- 270 derece
Işığın
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

C
C
D
A
A
D
C
B
B
C
B
A
A
C
A
A
D
C
A

20

Doğru
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