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AÇIKLAMALAR

KOD 582YIM395
ALAN İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI Çelik Parça İmalat Skeçleri
MODÜLÜN
TANIMI

Çelik yapı imalat parça skeçlerini hazırlama ve kesimlerinin
yaptırabilmesi için oluşan öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Çelik parça imalat skeçlerinin kesilmesini sağlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel amaç
Okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği
kuruluşlar belirtildiğinde çelik yapı imalat parça skeçlerini
hazırlama ve kesimlerini şartname ve standartlara uygun
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. İmalat skeçlerini hazırlayabileceksiniz.
2. İmalat parça kesimlerini yaptırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Eskiz kâğıdı, aydınger kâğıdı, cetvel, kurşun kalem, silgi,çizim
masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini
mürekkebi, imar yönetmelikleri, genel ve teknik şartnameler,
meslek ile ilgili uygun kuruluşlar

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen
modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru yanlış
vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Teknik eleman olmanın öncelikli kuralı, kendini yeni teknolojik bilgi ve beceriler ile
donatarak yenilemektir.

Çelik, tek başına yüzlerce sayfa kitaplara konu olacak bir maddedir. Çelik ve
alaşımlarının dünyasına girdiğimizde, onların ne kadar geniş kullanım alanına sahip
olduklarını göreceksiniz. Çeliği anlamak için demirin ne olduğunu bilmek gerekir. Demir,
kimyasal simgesi Fe, atom ağırlığı 55,25 ve atom numarası 26 olan bir elementtir. Özgül
ağırlığı 7,85 gr/cm³ olan, sert gri renkte bir metaldir. 1535 C°de erir. Çelik ise bir element
değildir. Özelliklerini ayırt etmeden, bütün demir alaşımlarına (sert ve kır dökme demir
hariç) çelik denir. Çelik bünyesinde %1,7’ye kadar karbon, %1’e kadar manganez, % 0,5’e
kadar silisyum içerir. İçerisindeki kükürt ve fosfor oranı %0,05’ten az olmaktadır. Bu
sebeple çelik, bir demir karbon alaşımıdır.

Demirin doğada yaygın olarak bulunması; çeliğin kullanımını da büyük oranda
artırmaktadır. Taşımacılıkta son yıllarda meydana gelen gelişmeler, kömür ve endüstri
merkezlerine yakın olma gerekliliğinin önemini azaltmıştır. Örneğin Avustralya filizinin en
büyük alıcısı Japonya’dır.

Gerek bu konularda gerekse başka konularda olsun taşımacılığın ülkemizin de önemli
sorunlarından birisi olduğunu unutmamamız gerekir. Taşımacılık durduğu an ihracat da
durur. Üretim yapılan alanlarda üretilen mamulün istenilen yere hasarsız ve tam zamanında
sevkiyatı kaliteyi artırmakta ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktadır. O hâlde
çeliği yapı elemanı olarak kullanmayı düşünüyorsak, çelik parçanın da hasarsız ve tam
zamanında yerine ulaştırılmasını düşünmemiz gerekir.

Modülü başarı ile tamamladığınızda imalat skeçlerini hazırlayabilme ve imalat parça
kesimlerini yapabilme becerileri kazanacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde çelik
yapı imalat parça skeçlerini hazırlama ve kesimlerini şartname ve standartlara uygun
yapabileceksiniz.

 Yakın çevrenizdeki ilgili firmaları ziyaret ederek çelik yapı imalat parça
hazırlanışını ve kesimine ait gözlemlerinizi ve ustalardan almış olduğunuz
bilgileri yazınız ve öğrendikleriniz ile karşılaştırarak değerlendiriniz.

 Çelik parça skeçleri hazırlama ve kesimlerine ilişkin şartname ve standartları
araştırınız.

1. PARÇA İMALAT SKEÇLERİ

1.1. Parça Listeleri

Parça listesi, parça sayısına göre düzenlenmiş ve yatay sıralarda her parçaya ait detay
bilgilerinden oluşur. Parça listesine malzeme listesi de denir. Parça listesi oluşturma
çalışmasının ilk basamağı başlık bölümü (antet) yapmaktır.

Resimçizimalanı

Resimçerçevesı

2
0

5

Yazı alanı

5 5

a)

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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2 0 5

5

5

R e s im ç iz im a la n ı

Y a z ı a la n ı

b)

Şekil 1.1: Antet Oluşturma (a,b)

Aşağıda iş yerleri ve okullarda kullanılacak antet başlığı ve parça listesi örnekleri
TSE’ye uygun olarak gösterilmiştir.

Tarih Adı - İmza

Çizen

Kontrol
(Stant kontrol)

(Ölçek) (Parça adı)
(Numara)

(Kurumun adı)

Şekil 1.2: İş yerleri için antet başlığı oluşturma

Tarih Adı - İmza

Çizen

Kontrol
(Stant kontrol)

(Ölçek) (Parçaadı) (Numara)

(Kurumun adı)

Resimdeverilmemiş
toleranslar=±0.5' dir.Vida
dişleriTS..'nauygundur.

B
A

14''ikenM14yapıldıTarih

Tarih 48iken 65yapıldı

Tarih

Bu.......yerinegeçi

Bununyerine........ geçti

B

A

Şekil 1.3: İş yerleri için düzeltme antedi
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1.2. Parça Çiziminde Dikkat Edilecek Hususlar

 Yapım resminde parçaların ölçüleri, toleransları, işleme işaretleri ve diğer antet
bilgileri tamam olmalıdır.

 İş parçasının görünüşleri istenildiği gibi ve eksiksiz olmalıdır.
 Parçanın oturma kenarı yataya paralel olmalıdır.
 Çizimi yaparken en çok görünür yüzeyin alın düzlemde olmasına dikkat

edilmelidir.
 Kurallara göre ölçülendirme yapılmalı ve gereksiz ölçülerden kaçınılmalıdır.
 Ölçüler düzgün ve rakamlar okunaklı olmalıdır.

1.3. Parça İmalat Çizimleri

 Üretilecek bir işin yapım resmi çizilirken, sistemi oluşturan parçalar montaj
numarasına göre numaralandırılır.

 Resim kâğıdındaki antedin üstünden başlanarak malzeme listesi çizilir ve uygun
şekilde doldurulur.

 Komple resimlerde kullanılan malzemelere ait semboller standartlara uygun
olmalıdır.

 Kullanılacak malzeme, kaba ölçüleri esas alınarak piyasadan temin edilebilir
olmalıdır.

 Üretilecek mamule ait imalat sırasını, kullanılacak malzemelerin özelliklerinin
ve imalat ile montaj anında takip edilecek yolun anlaşılır olması gereklidir.

 Malzeme listesinde sık kullanılan terimler şunlardır:

 Sayı: Parçanın o sistemdeki miktarını belirtir.
 Parçanın adı: Parçanın grup ya da organın adını ve bazı önemli değer ve

özelliklerini belirtir.
 Gereç: Parçanın hangi tür malzemelerden yapıldığını gösterir.
 Detay numarası: Parçanın, grup veya organının detay resimlerinde,

hangi resim numaralarını taşıdıklarını gösterir.
 Malzeme kaba ölçüleri: Parçaların yapıldıkları malzemelerin ilkel yani

kaba ölçülerini gösterir.
 Ağırlık: Hesap sonucu parçanın yaklaşık ağırlığıdır. Bu sütun her komple

resme ait parça listesinde olmayabilir.

Hiçbir çizim takımı kullanılmadan serbest elle, ölçeksiz olarak çizilen resimlere kroki
resimleri denir.

Kroki resimleri çizerken;

 Krokisi çizilen resimlerin kaç görünüşle ifade edileceğine karar verilmelidir.
 Öncelikle resmin eksenleri çizilmeli, içten dışa doğru çizim yapılmalıdır.
 Yaylar ve kalın çizgiler elle çizilmelidir. Önce yataydaki kalın çizgiler sonra

dikey ve eğik doğrular çizilmeli, kesik çizgi yay parçaları, kesik çizgi ve diğer
yaylar sıra ile çizilmelidir.
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 Ölçü çizgileri ve rakamlar yazılmalı, yüzey işleme işaretleri ve toleranslar
konulmalıdır. Resme ait gerekli açıklamalar yapılmalı, parça adı, malzeme ismi
ve sayısı yazılmalıdır. Çizilen resmin kontrolü iş parçası ile karşılaştırma sureti
ile yapılmalıdır.

1.4. Tablo Hazırlama

 İmalat resimlerinden metraj tablolarının alınması;
 Bir imalathanede yapılan bir malın meydana gelmesi sürümü için sarf edilen

doğrudan ya da dolaylı malzeme değerlerini toplayarak fiyatlarının
hesaplanmasına maliyet denir.

 Bir malın maliyetine, ortalama karın eklenmesi ile meydana gelen değere fiyat
diyoruz.

 Maliyet çeşitleri;
 Hesaplanmış zamana göre
 Hesaplanış şekline göre 2’ye ayrılır.

 Maliyete etki eden masraflar;

Maliyete etki eden masrafları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür.

 Masraf miktarlarını belirlenmesi yönünden;
o Doğrudan masraflar: İşin yapımını direkt olarak etkileyen

masraflardır.
o Dolaylı masraflar: Bunlar, işi meydana getiren temel malzemeler

olmayıp testere laması ,matkap kılavuz, işletme kirası, elektrik
ücreti, satış masrafları gibi giderlerdir.

Dolaylı masraflar hesaplanırken maliyete aşağıda verilen oranlarda yansıtılmalıdır.

Amortisman……………………………%1-5 arası
İdari işletme masrafları……………….. %10-30 arası
Elektrik ……………………………….% 5-10
Kar…………………………………… %10-25
KDV …………………………………%15

 İmalatın miktarına göre değişen masraflar yönünden,
 Sabit masraflar: İşletmenin üretim gücü ile ilgili olmayan ve artıp

eksilmeyen masraflardır.
 Değişken masraflar: İşletmenin üretimi ile ilgili olanlardır.
 Satış fiyatı: Bir mal veya hizmeti belli bir değer karşılığında başka birine

verme karşılığında alınan ücrete satış fiyatı denir.

 Bir maliyeti hesaplarken işlem sırası:
 Ham madde toplamı
 İşçilik
 İşletme ve idari masraflar
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 Amortisman
 Elektrik
 Kar
 Mamul eşya
 KDV
 Satış fiyatı

Maliyet hesapları için özel hazırlanmış matbu evrak ve çizelgeler bulunur, bunlar
karışıklığı önler. Bir işin maliyetini çıkarırken önce o işe ait bir malzeme listesi çıkarılır.
Malzeme tabloları değişik şekillerde düzenlenebilir.

Şekil 1.4: Malzeme listesi

Şekil 1.5: Malzeme listeleri

 Aynı çap ve ebatlardaki profillerin listelerini hazırlamak
 Skeç (skech) hazırlanacak parçaları gruplamak (I, U, L gibi farklı

kesitlerdeki profilleri ayrı ayrı tasniflemek)

Aşağıda bir kirişten farklı kesitler alınmış ve bu kesitler ayrı ayrı tasnif edilmiş,
malzeme tablosu oluşturulmuştur. Bu tablo değişik şekillerde düzenlenebilir.



8

Şekil 1.6: I Profili kirişin farklı kesitlerdeki ayrı ayrı tasnifleri

Şekil 1.1. 7: Tablo Oluşturulması
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Şekil 1.8 :Üst geçit köprüsü yapım şekli ve malzeme tablosunun oluşturulması
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1.5. Ölçülendirmeler

Ölçülendirme de şu hususlara dikkat edilmelidir:

 Ölçü çizgisi ölçülendirilecek şekle paralel olmalıdır. Ölçü çizgisi resmin
büyüklüğüne göre görünüşün 8~12 mm dışına çizilmelidir.

 İki ölçü çizgisi arasında yaklaşık 7~10 mm aralık bırakılmalıdır.
 Koparılmış parçaların ölçülendirilmesinde ölçü çizgisi koparılmaz. İki ayrı

parça için de ölçülendirme yapılır.
 Ölçülendirmede kullanılan yazı yükseklikleri ve yazı tipi TS 10841’e göre B

tipi dik yazı olmalıdır.
 Çapları ifade eden Ø (fi) sembolü, her durumda ölçü rakamı önüne

konulmalıdır. Büyük R harfi her durumda yarıçap ölçü rakamının önüne
konulmalıdır.

1.6. Yazılar

Parçanın ebatları, parça sayısı, delik çapları, kesit harfleri vb. parçalar üzerine
yazılmalıdır. Yazılarımızı siyah çini mürekkeple, serbest elle veya şablonla, temiz ve
okunaklı, eğik veya dik yazı şeklinde TS 88’e uygun olarak yazmalıyız. Kullanılacak
ölçekler TS 3532’ye göre seçilmelidir.

Şekil 1.9: Parçalar üzerine yazıların yazılması
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1.7. Taramalar

Kesit düzlemlerinde kullanılacak tarama çizgileri uygun incelikte olmalıdır. Aynı
parçaya ait tarama çizgileri aynı yönde olmalıdır. Parça çok ince olursa tarama yerine
boyama yapılmalıdır. Tarama ile amaç, parçanın hem daha anlaşılır olmasını sağlama ve
hem de görünüşte estetiği daha iyi vurgulamaktır.

Şekil 1.10: Kolon kesitinin temele montajında tarama şekli

Şekil 1.11: IPE 240 Profilinin kesit taranması
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UYGULAMA - 1

Şekil 1.12: Kâğıdının çizim masasına yapıştırılması

 Yukarıda ölçüleri milimetre olarak verilen INP’yi 1/10 ölçekli olarak çiziniz,
ölçülendiriniz, taramasını yapıp yazılarını yazınız.

 Çizim kâğıdını masaya bağlayınız.

Şekil 1.13: Kâğıdın Çizim Masasına Yapıştırılması

 Parça boyunu 1/10 detayları 1/2 ölçekli çiziniz.

Şekil 1.14: Parçanın Çizilmesi

 Parça ölçülendirmesini kuralına uygun olarak yapınız.
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Şekil 1.15: Ölçülendirme yapılması

 Parçaya ait yazıları yazarak taramalarını yapınız.

Şekil 1.16: Parçalar üzerine yazıların yazılması
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UYGULAMA FAALİYETİ

Statik hesap sonucu bulunan IPE 360 profili Ek-1’deki detay ile montajın hazır imalatı
için gerekli teknik resim çalışmasını yapınız.

Şekil 1.17: Ek-1 detay

UYGULAMA FAALİYETİ
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Şekil 1.18: Çizim için kullanılacak antet

KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Parça listesini oluşturdunuz mu?

2 İmalat resimlerinden metraj tablolarının aldınız mı?

3 Profillerin listelerini hazırladınız mı ?

4 Skeç (skech) hazırlanacak parçaları gruplandırdınız mı?

5 Çizim kâğıdını masaya bağladınız mı?

6 Parçayı çizdiniz mi?

7 Ölçülendirmeleri yaptınız mı?

8 Yazıları yazdınız mı?

9 Tarama yaptınız mı?

10 Çizimi temizlediniz mi?

11 Çizimi kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.

Aşağıda verilen sorularda doğru olduğunu düşündüğünüz bir seçeneği işaretleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi parça çiziminde dikkat edilecek hususlardan birisi değildir?

A) İş parçasının görünüşleri istenildiği gibi ve eksiksiz olmalıdır.
B) Çizimi yaparken en çok görünür yüzeyin alın düzlemde olmasına dikkat

edilmelidir.
C) En az 2 kesit olmalıdır.
D) Ölçü okları düzgün ve rakamlar okunaklı olmalıdır.

2. ‘Parçanın grup ya da organın adını ve bazı önemli değer ve özelliklerini belirtir’
ifadesi aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Sayı
B) Gereç
C) Detay numarası
D) Parçanın adı

3. Elektrik ücreti nasıl bir masraftır?
A) Sabit masraf
B) Endirekt masraf
C) Değişken masraf
D) Direkt masraf

4. Bir maliyeti hesaplarken aşağıdakilerden hangisi dâhil edilmez?
A) Amortisman
B) Ham madde toplamı
C) Bağış
D) Elektrik

5. Ölçülendirmede kullanılan yazı yükseklikleri ve yazı tipinin belirtildiği TSE
numarası kaçtır?
A) TS 10841’e göre
B) TS 10842’e göre
C) TS 10843’e göre
D) TS 10844’e göre

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm sorular doğru ise
diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceği kuruluşlar belirtildiğinde çelik
yapı imalat parça skeçlerini hazırlama ve kesimlerini şartname ve standartlara uygun
yapabileceksiniz.

Q

 Yakın çevrenizdeki ilgili firmaları ziyaret ederek; çelik yapı imalat parça
kesimine ait gözlemlerinizi ve bu kesimin hangi aletlerle yapıldığını araştırınız.

 Çelik ile demir arasındaki farkları araştırınız.

2. İMALAT PARÇALARI KESİMİ

2.1. Skeç Tasnifleri

Bir çelik konstrüksiyonunun parçalarının atölyede imal edilebilmesi için yeterince ve
ayrıntılı olarak büyük ölçekte çizilmesi gerekir. Çelik konstrüksiyon projelerinde planlar,
görünüşler, kesitler çizilmelidir. Bir paftaya sığmayan resimler iki veya daha fazla paftalara
bölünmek suretiyle çizilebilir. Genel konstrüksiyonda çizilen resimler 1/20, 1/50, veya en
küçük 1/100 olmalıdır.

Skeç tasnifleri, bir bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı detaylarının gösterilmesidir.
Bunun için de biz bütünden parçaya doğru hareket edersek en doğru mantığa ulaşmış oluruz.
Mevcut kolon aplikasyon planına göre çelik bina planı ile kolon, kiriş ve levhaların tasnifini
yaparak kesime hazır hâle getirilmesini görelim.

AMAÇ

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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 Kolon aplikasyon planı çizim;

Şekil 2.1: Kolon aplikasyon planı
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 Kolon ve kirişlerin birleştirilmesi;

Şekil 2.2: Kolon, kiriş montaj çizimi
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 Çizilen profil, levha ve yuvarlak kesitli profilleri tasnif ediniz. (Ayrı ayrı detay
çizimlerini yapıp ölçülendiriniz.)

Şekil 2.3: Kiriş tasnifleri
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Şekil 2.4: Levha tasnifleri

Şekil 2.5: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.6: Levha tasnifleri
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Şekil 2.7: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.8: Levha tasnifleri

Şekil 2.9: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.10: Levha tasnifleri
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Şekil 2.11: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.12: Levha tasnifleri

Şekil 2.13: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.14: Levha tasnifleri
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Şekil 2.14:Kiriş tasnifleri

Şekil 2.15: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.16: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.17: Kiriş tasnifleri
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Şekil 2.18: Levha tasnifleri

Şekil 2.19: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.20: Levha tasnifleri

Şekil 2.21: Kiriş tasnifleri
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Şekil 2.22: Levha tasnifleri

Şekil 2.23: Levha tasnifleri

Şekil 2.24: Kiriş tasnifleri

Şekil 2.25: Levha tasnifleri
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Şekil 2.26: Kiriş tasnifleri

 Büyük ölçekle ayrıntılı olarak çizilen çelik konstrüksiyonlar, kesim işlerinin
yapılması için imalathaneye gönderilir. Skeçlerden gelen bilgi doğrultusunda
kesilecek parçalar imalathanede hazırlanır.

 Hazırlanan parçaların temizliğini yapılması;

Bu konu ile ilgili bilgi için ‘ÇPÇ Nakliye 2’ modülüne bakabilirsiniz.

2.2. Parça Kesimleri

2.2.1. Oksijen Kaynağı ile Parça Kesimi

Parçaların oksijenle kesilme sırasında, büyük oranda oksijen kullanılması ve parça
sıcaklığının artması, bu yöntemin uygulanmasında bazı metallere sınırlandırma getirmiştir.
Örneğin paslanmaz çeliklerin ve pirinç türü gereçlerin oksijenle kesilmesi önerilmez. Bu
açıdan her gereç yakarak kesmeğe uygun değildir. Bir gerecin yakarak kesmeye uygun
olabilmesi için;

 Gereç, oksijen akımı içerisinde yanma özelliğine sahip olmalıdır.
 Yanma için yanmaya başlama sıcaklığı ergime derecesinden düşük olmalıdır.
 Oksit tabakasının ergime noktası, metalin ergime noktasından düşük olmalıdır.
 Yanma sonucu oluşan cüruf akıcı olmalıdır.
 Metalin ısı iletkenliği düşük olmalıdır.

Kesimde iş önlüğü, gözlük, eldiven, baret, koruyucu çelik başlıklı ayakkabı
kullanılmalıdır.
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Aşağıda oksijen kaynağı ile kesim işlemi göreceksiniz.

 Malzemeyi tezgâha alınız. Ölçülerine göre markalayıp markalanmadığına
bakınız, delik varsa delik merkezlerinin de markalanmasını sağlayınız.

 Resimlerdeki delik çapına göre matkap ucunun seçilip seçilmediğini
kontrol ediniz.

 Malzemeyi kesme işlemine başlayınız.

Resim 2.1: Malzemenin tezgâha alınması

 Malzemeyi oksijen kaynağı ile kesiniz.

Resim 2.2: Malzemenin oksijen kaynağıyla kesilmesi
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Resim 2.3: Malzemenin oksijen kaynağıyla kesimi

Resim 2.4: Malzemenin oksijen kaynağıyla kesimi

Resim 2.5: Malzemenin oksijen kaynağıyla kesilmiş hâli

 Malzemenin temizleme işlemini yapınız. Oksijen kesiminde oluşan
cürufun malzemeden uzaklaşmasını sağlayınız (taşlama).



30

Resim 2.6: Malzemenin taşlanması

2.2.2. Testere ile Parçaları Kesmek

Testere ile parçaları kesmek iki farklı biçimde yapılır. Birinci grup testereler ile
yapılan kesmelerdir. Bu tür kesme işleminde talaş oluşur ve talaşlı kesme olarak adlandırılır.
İkinci grup ise makaslarla yapılan kesmelerdir. Talaşsız kesme olarak adlandırılır.
Testere ile kesim işlerinde aşağıdaki soğuk şekillendirme makineleri kullanılır;

 Kollu makas; Kollu makaslar insan gücü ile çalışır. 5 mm kalınlıktaki
sac ve 6 mm kalınlıktaki lamaları kesmekte kullanılır. Kesme boyu 20
cm’dir.

 Profil makas; Kesilmesi gereken hemen hemen her parça için üzerinde
ayrı bir bıçağın bulunduğu bir makinedir. Geniş boyutlu saçlar dışında
kalan gereçler bu makine ile kesilebilir.

 Hidrolik kollu makineler; Metal parçanın kaba ölçülerde kesilmesi için
geliştirilmiş bir makinedir. Hidrolik kollu testere tablalı bir kaide üzerine
konulmuş mengene ile testeresinin kesmesini sağlayacak bir motordan
oluşur. Mengene, metal parçayı herhangi bir açıda kesebilecek şekilde
ayarlanabilir. Metal parça mengeneye bağlanarak kesilir. Tezgâhın
boyutu parça boyutlarına göre değişir. Kesme sırasında meydana gelecek
ısınmayı önlemek için sıvıyla soğutma sistemi kullanılır.

 Daire testere; Açık ve kapalı yapı düz ve açılı kesmelerinde kullanılır.
 Giyotin makas; Saçların kesilmesinde kullanılan giyotin makaslarda alt

bıçak makine gövdesine sabit olarak bağlanmıştır. Üst bıçak ise bir mil
üzerinde eksantriğe bağlı biyel kollar yardımıyla aşağı yukarı hareket
ettirilir.

 Abkant pres; Bu tür presler ile kalınlığı az olan sahip sacların bükümü
yapılır. Çeşitli metallerin bükümünde kullanılan sanayi tipi bir makinedir.
Eski sistemde ağırlık bağlı kol ile büküm yapılırken, yeni sistemlerde
hidrolik güç ile büküm yapılmaktadır.

 Dekupaj; Özellikle sac işlerine ait pres kalıplarının kesme ve orta
yerlerinin boşaltılmasında kullanılan bir makinedir.
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 Eksantrik pres; Basit yapıları ve çalışma süreklilikleri nedeniyle kesme,
bükme ve benzeri işlerde ön plana çıkarlar.

 Caka; Kenar bükme ya da kenet bükme tezgâhı olarak da bilinir. Çoğu
kez insan gücü ile çalışır. Büyük kapasiteli olanların sisteminde elektrik
motoru bulunur. Sacların kenar bükme işçiliğinde kullanılan makine
gövdesi, çelik dökümden yapılır. Sabit bir çene ile buna açı yapabilecek
hareketli bir çeneye sahiptir.

 Hidrolik Pres; Sac işleme atölyelerinin vazgeçilmez makineleridir. Derin
çekme ve inceltme işlemleri bu tür preslerle yapılabilir.

 Kordon makinesi; Düz sac levhaların dayanımını artırmak ve
biçimlendirdikten sonra şekil değiştirmesini önlemek amacıyla yapılan
işlemler için geliştirilmiş makinelerdir. Genellikle duvar panoları, çatı
levhaları, hangar, gölgelik ve benzeri yerlerde kullanılan alüminyum ve
galvanizli sac levhalar bu makinelerde şekillendirilir.

 Silindir; Sacların, soğuk şekillendirme işlerinde kullanılan makinelerdir.
Boru bükme makinesi olarak da adlandırılır.

 Daire kesme; Daire kesitli olması istenen ve sac malzeme ile üretilecek
olan iş parçalarının yapımında kullanılan bir makinedir.

Resim 2.7: Daire testere Resim 2.8: Kutu profil kesimi (1. kademe)

Bazı durumlarda, içinin daire şeklinde boşaltılması istenen iş parçaları da bu
makineler aracılığı ile biçimlendirilebilir.

Kesimde iş önlüğü, gözlük, eldiven, koruyucu çelik başlıklı ayakkabı kullanılmalıdır.
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Resim 2.9: Daire testere ile profilin kesimi Resim 2.10: Sac levhanın makasla kesimi

Resim 2.11: Sac levhanın gönyeye alınması Resim 2.12: Sac levhanın preste bükülmesi

Resim 2.13: Yağmur oluğu şeklinde bükülen sac levha

2.3. Parça Montajları

2.3.1. Yapımda Dikkat Edilecek Hususlar

 Yapı elemanları, kuvvetlerin olabildiğince yığışmadan aktarılmalarını
sağlayabilecek şekilde düzenlenmelidir. Farklı kesit birleştirmelerinden, büyük
yarık ve deliklerden kaçınılmalıdır.
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 Yapı elemanları kaynaklı yapıma elverişli düzenlenmeli ve kaynağın bir
bölgede yığılmasından kaçınılmalıdır.

 Genellikle bütün dikiş yerleri, yalnızca kaynak yapımı sırasında değil, yapının
bitmiş hâlinde de rahatça ulaşabilecek şekilde düzenlenmelidir.

 Dikiş hazırlığı olarak açılacak kaynak ağızlarında, istenilen kaynak boyutlarının
sağlanmasına engel olacak veya kaynağın kusurlu olmasına neden olacak
pürüzler olmamalıdır.

 Kırağı, yağmur, kar veya buzlanma sonucu rutubetlenmiş yüzeylere ve sıcaklığı
0 C°’nin altında olan yüzeylere kaynak yapılmamalıdır.

 Şiddetli rüzgâr altında kaynak yapılmamalıdır.
 Kaynaklanacak yüzeylerde iri çapaklar, yağ, boya veya kaynak niteliğini

etkileyecek herhangi bir kalıntı olmamalıdır.
 Hava şartları, malzemenin karbon yüzdesi, parça kalınlığı, birleşimin türü,

pozisyonu ve hizmet şartı, kaynak yönetimi, kaynaklama sırasında parçaların
serbest genleşmesinin önlenmiş olması gibi koşullar dikkate alınarak,
kaynaktaki çatlamaları önlemek amacı ile gerektiğinde, parçalar kaynak
işleminden önce belirli bir sıcaklığa kadar ısıtılmalı ve bu sıcaklık, kaynak
işlemi süresince aynı düzeyde tutulmalıdır.

 Kaynaklı yapı elemanları, çekme gerilmesine maruz bırakılmamalıdır.
 Her iki yüzün karşılıklı olarak kaynaklanması hâlinde, malzeme kalınlığı 6

mm’den az olmamalıdır.
 Kaynaktan önce ek yerinin titizlikle hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

2.3.2. Skeçler Doğrultusunda Delik Açma İşlemi

 Delme her üretimin vazgeçilmez bir işlem basamağıdır. Bu sebeple önem arz
etmektedir.

 Gereçler üzerinde silindirik boşluklar oluşturma işleminin tümüne delme adı
verilir. Delme işlemi iki amacı gerçekleştirmek için yapılır.

 Bağlantı elemanlarının (perçin, vida vb.) takılması,
 Kavrama, mil ve aks gibi elemanların yataklanması için delme işlemine ihtiyaç

duyulmaktadır.
 Aslında delme bir kesme olayıdır. Bu olay, el ve kol zımbalarıyla olabileceği

gibi matkapla delme şeklinde de olabilir. Zımba kullanarak delme işleminde
gereci talaşsız kesmiş oluruz. Matkapla delme olayında talaşlı bir işlem yapmış
olursunuz.

Delme makineleri olarak adlandırılan diğer bir grup yukarıdaki işlemleri değişik
biçimlerde ve hassasiyetle yerine getirirler.

Genelde makineler üç ana kısımdan meydana gelir;

 Matkaba dönme hareketini veren bir elektrik motoru,
 Matkabın dönme sayısını belirleyen bir hız kutusu, ya da kayış kasnak

sistemi,
 Matkabın takıldığı mil.
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Şekil 2.27: Delme makinelerinin ortak kısımları

Aşağıda levhalarla kiriş kolon bağlantı detayı görülmektedir. Açılacak delikler arası
mesafeler ‘b’ şıkkında ölçülendirilmiştir.
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a)

b)

Şekil 2.28: Levha tasnifleri (a,b)
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2.3.2.1. Skeçler Doğrultusunda Gruplar Hâlinde Parçaların Uygun Yüzeylerine
Kaynak Ağzı Açılması

“Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider.” Bir dizi işlemden
oluşan basamakların ilk aşaması yanlış yapıldığında, bu yanlışlık diğer basamaklara da
yansır. Kaynaklı birleştirmenin ilk basamağı, parçaların kaynağa hazırlanmasıdır. Kaynak
işlemi bundan başlayarak bir dizi işlem basamağını gerektirir. Her işlem basamağı da,
üzerinde özenle durulması gereken kısımlardan meydana gelir. Çünkü her işlem basamağının
ayrı bir önemi olup bu basamaklardan birinde yapılacak hata, diğer işlem basamaklarını da
etkileyecektir.

Elektrik ark kaynağı ile yapılan birleşimlerde aranılan ön koşul; birleştirmenin
istenilen düzeyde sağlam olmasıdır. Bir kaynak dikişinin sağlamlığını belirleyen belli
değerler vardır. Kaynak metalinin yani kaynak dikişinin iş parçası ile aynı özellikte oluşması
ilk olarak sayılabilecek değer olarak karşımıza çıkar. Bu elektrot seçimiyle sağlanır.
Derinlikten kast edilen, dikişin bir diğer aranan özellik, birleşmenin derinliği olarak iş
parçasına ne oranda, işlediği olarak tanımlanabilir. Bu değerde, kaynak esnasında sıcaklığın
artırılmasıyla bir bölüme kadar sağlanabilir. Kesitleri ince parçalarda bu tür sorunlar ortaya
çıkmaz. Arkın meydana getirdiği sıcaklık, dikiş metalinin derinliğinin istenilen düzeyde
olmasını sağlar. Bilgi ve beceriye sahip eğitimli bir kaynakçı, 1,5 mm kalınlığa sahip çelik
sacları elektrik ark kaynağıyla birleştirebilir. Diğer yandan iki tarafında kaynatılması
kaydıyla, 8 mm kalınlığa kadar çelik saclar kaynak ağzı açılmadan birleştirilebilir.

Özellikle kalın parçalarda ise dikiş metalinin derinlere kadar işleyip sağlam bir
birleştirme yapması kaynak akımının ve elektrot çapının değiştirilmesiyle gerçekleştirilemez.
Bunlara ek olarak kaynaklı birleştirme yapılacak yerlerin kesitlerinin inceltilmesi yoluna
gidilir. Kaynak çekilecek alan kesitinde oluşturulan bu değişikler, kaynak ağzı olarak
adlandırılmaktadır. Kaynak ağzı açılmasındaki temel neden, kaynak bağlantısının kesit
boyuna gereken derinlikte işleyebilmesi olarak belirlenmektedir. Buradan yola çıkarak; 5
mm’den daha kalın işi parçalarında, kaynak metalinin derinlere kadar işlemesi isteniyorsa,
kaynak ağzı açma zorunluluğu vardır.

Hazırlama kolaylığı açısından, uygulamalarda çoğu kez, V kaynak ağzı tercih edilir. V
kaynak ağzının hazırlama kolaylığının nedeni; oksi-gaz ile kesmeden yararlanmasıdır.

Şekil 2.29: Çift taraflı açılmış V kaynak ağzı
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Ayrıca alın kaynağı yapılacak birleştirmelerde, U ve J ağızları tek ya da iki taraflı
olarak uygulanabilir.Bu tür kaynak ağızlarının hazırlanması daha fazla zaman ve işçilik
gerektirdiği için kaynak maliyetini olumsuz yönden etkiler.

İş parçasının her yüzünde dev kaynak işlemi gerçekleştirecek ve parça kalınlığı 10
mm’den fazla ise , çift taraflı kaynak ağzı açılmalıdır. Bunlar çift V, çift U ya da çift J
kaynak ağızlarından biri olabilir.

(Nu.: TS 3473 sayılı standartta kaynak ağızlarının nasıl olması gerektiği belirtilmiştir.)

2.3.2.2. Skeçler Doğrultusunda Gruplar Hâlinde Bağlantı Levhalarının Kaynağının
Yapılışı

Şekil 2.22 : Kaynak dikişlerinin ağırlık eksenine uzaklıkları
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 Taban levhası ve nervürlerinin kaynak yapılması

Şekil 2.23: Taban levhaların kaynatılması

 Kiriş ve çapraz bağlantı levhalarının kaynatılması,

KOLON-KİRİŞBAĞLANTI DETAYI
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a3

a1

a6

Şekil 2.24: Kolon kiriş bağlantı kısmında kaynak yapılması

 Çoklu profillerden oluşan yapısal elemanların (çatı makası, örgülü kolon vb.)
montajının yapılması,
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Şekil 2.25 : Çatı makası

Şekil 2.26: Dikme ve diagonalların kaynaklanması

 Yapılan kaynakların taşlanması,

Kesim sonucunda oluşan cürufun malzemeden uzaklaştırılması işlemine taşlama denir.
Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi oluşan cüruf taşlama makinesiyle temizlenmektedir.
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Resim 2.8 : Kesilen malzemede oluşan cürufun uzaklaştırılması

Şekil 2.27: Montaj için iyi örnek
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UYGULAMA FAALİYETİ

UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen köşebendi, oksijenle kesimin montaj elemanlarınca yapılmasını

sağlayınız.

Verilenler ;

120x120x12 mm hadde yapığı,

Kesme üfleci takımı, kaynak gözlüğü, asbest eldiven, önlük, kısaç, tel fırça, nokta,
çekiç, şapkalı gönye, metre, çizecektir.

Şekil 2.27: Köşebent

Yapılacak işlemler:

 Kesilecek kısmın nokta ile belirtilmesini sağlayınız.
 Oksijen ve yanıcı gaz basınçlarının ayarlarının yapılmasını sağlayınız.
 Kesme üflecine taşıyıcı araba takılmasını sağlayınız.
 Üfleci takıp ısıtıcı alevi ayarlanmasını sağlayınız.
 Şekildeki gibi kesmeye kanat ucundan başlatılmasını sağlayınız.
 Kesmeye köşebent kalınlığına kadar yapılmasını sağlayınız.
 Köşebendi çevirip kanadı işaretli yerden kesilmesini sağlayınız.

Not: U-I profilleri de aynı şekilde kesilebilir.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Çizilen skeçlerin tasnifini yaptınız mı?

2
Skeçlerden gelen bilgiler doğrultusunda kesilecek parçaları
hazırladınız mı?

3 Hazırlanan parçaların temizliğini yapınız mı?

4 Parçaları oksijen kaynağı veya testere kesimine göre gruplandırdınız mı?

5 Parçaları kestiniz mi?

6
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde parçalara uygun çapta ve

adette delikler deldiniz mi?

7
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde parçaların uygun yüzeylerine

kaynak ağzı açılmasını yaptınız mı?

8
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde bağlantı levhalarının

kaynağını yaptınız mı?

9 Çoklu profillerden oluşan yapısal elemanların montajını yaptınız mı?

10 Yapılan kaynakların taşlanmasını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek
eksikliklerinizi tamamlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Bir gerecin yakarak kesmeye uygun olabilmesi için aşağıdaki şıklardan hangisi
yanlıştır?

A) Gereç, oksijen akımı içerisinde yanma özelliğine sahip olmalıdır.
B) Yanma için yanmaya başlama sıcaklığı ergime derecesinden düşük

olmalıdır.
C) Oksit tabakasının ergime noktası , metalin ergime noktasından düşük

olmalıdır.
D) Yanma sonucu oluşan cüruf akıcı olmamalıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi delme makinelerinin ortak kısmı değildir?
A) Kaide
B) Tabla
C) Mandren
D) Üzengi

3. Aşağıdaki aletlerin hangisi ile metal parça kesimi yapılmaz?
A) Eksantrik pres
B) Giyotin makas
C) Caka
D) Dekupaj

4. Hangi kalınlıktaki iş parçalarında kaynağın metalin derinlerine işlemesi
isteniyorsa kaynak açma zorunluluğu doğar?

A) 5 mm den daha kalın iş parçalarında
B) 3 mm den daha kalın iş parçalarında
C) 2 mm den daha kalın iş parçalarında
D) 1 mm den daha kalın iş parçalarında

5. Genelde uygulamalarda hangi tür kaynak ağzı tercih edilir?
A) V
B) Y
C) U
D) HİÇBİRİ

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konulara dönerek tekrarlayınız. Tüm sorularınız doğru ise
diğer faaliyete geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
1. Demirin özgül ağırlığını nedir?

A) 55,25 gr/cm³
B) 15,35 gr/cm³
C) 26 gr/cm³
D) 7,85 gr/cm³

2. Çelik içerisinde % kaç oranında C vardır?
A) % 1,7
B) % 0,5
C) 0,05
D) % 1

3. Tablo hazırlanmasında montaj numaraları nasıl sıralanır?
A) Sağdan sola
B) Soldan sağa
C) Yukardan aşağı
D) Aşağıdan yukarı

4. TS 3473 size hangi standardı hatırlatıyor?
A) Kamu binalarında kullanım yerleşim yükleri
B) Çelik yapılarda kaynaklı birleşimlerin hesap yapım kuralları
C) Kaynak ağızlarının nasıl olması gerektiğine dair standardı
D) Ölçülendirme ve yazı yükseklikleri ile ilgili standardı

5. Talaşsız kesme yapan araçların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makas
B) Testere
C) Caka
D) Silindir

6. Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kesilmez?
A) Bakır
B) Alaşımsız çelik
C) Düşük alaşımlı çelik
D) Çelik dökümler

7. Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kesmede yanıcı gaz olarak kullanılmaz ?
A) LPG
B) Propan
C) Asetilen
D) Oksijen

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıda 1/5 ölçeğinde çizilmiş olan apartman giriş kapısının malzeme listesini
hazırlayınız ve montajını montaj ekibine yaptırınız?

Şekil 2.27: Apartman giriş kapısı
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KONTROL LİSTESİ

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Öğretmeniniz, modüldeki faaliyetleriniz ve araştırma çalışmalarınız sonunda
kazandığınız bilgi ve becerilerinizi ölçme araçlarıyla ölçerek modül ile ilgili durumunuzu
değerlendirecek ve sonucunu size bildirecektir.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır
1 Parça listesini oluşturdunuz mu?

2 İmalat resimlerinden metraj tablolarının aldınız mı?

3 Profillerin listelerini hazırladınız mı?

4 Skeç (skech) hazırlanacak parçaları gruplandırdınız mı?

5 Parçayı çizdiniz mi?

6 Ölçülendirmeleri yaptınız mı?

7 Yazıları yazdınız mı?

8 Tarama yaptınız mı?

9 Çizimi kontrol ettiniz mi?

10 Çizilen skeçlerin tasnifini yaptınız mı?

11
Skeçlerden gelen bilgiler doğrultusunda kesilecek parçaları
hazırladınız mı?

12 Hazırlanan parçaların temizliğini yaptınız mı?

13
Parçaları oksijen kaynağı veya testere kesimine göre
gruplandırdınız mı?

14 Parçaları kestiniz mi?

15
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde parçalara uygun çapta
ve adette delikler deldiniz mi?

16
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde parçaların uygun
yüzeylerine kaynak ağzı açılmasını yaptınız mı?

17
Skeçler doğrultusunda gruplar hâlinde bağlantı
levhalarının kaynağını yaptınız mı?

18 Çoklu profillerden oluşan yapısal elemanların montajını yaptınız mı?

19 Yapılan kaynakların taşlamasını yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME

Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları tekrar ederek
eksik bilgilerinizi tamamlayınız.

Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize
başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C
2 D
3 B
4 C
5 A

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 C
4 A
5 A

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 D
2 A
3 D
4 C
5 A
6 A
7 D

CEVAP ANAHTARLARI
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