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MODÜLÜN TANIMI

Çelik yapı imalat parçasının boyanması ve nakliyesi ile ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı)
Çelik parçaların boya ve nakliyesinin yapılmasını sağlamak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul dışı araştırma
yapabileceğiniz kuruluşlar belirtildiğinde çelik yapı imalat
parçalarının boyanmasını ve nakliyesini şartname ve
standartlara uygun bir şekilde yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. İmalat parçalarını boyayınız.
2. Malzeme nakliyesi yaptırabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Boyama alanı,
Donanım: Kumlama makinesi, vinç-kreyn, rulo, boya
tabancası, boya için hava kompresörü, astara boya, son kat
boya malzemesi, fırça

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 testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Nitelikli, çağdaş ve yarını yansıtan yapıları tasarlamak, hayata geçirmek ve bu sayede
yapı sektöründe yeniliklerin öncüsü ve uygulayıcısı olmak temel amaçlarımızdan biri
olmalıdır. Toplum ve çevre sorumluluğumuzun bilinci içinde bir sistem dâhilinde verimli ve
çok çalışarak kendimizi yenilemek ve bu şekilde farklılık yaratarak mevcut iş sahalarımızı
geliştirmek hedefimiz olmalıdır.
Çelik konstrüksiyonda gerek proje gerekse imalat ve montaj aşamasında betonarme
konstrüksiyona göre çok daha vasıflı teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken konu, sanayide kullanılan çelik,
demir, pik yüzeylerin korozyondan etkilenerek bozulması, çürümesi veya şekil değiştirmesi
karşısında alınabilecek önlemlerdir. Ayrıca nakliye konusu da ayrı bir husustur. 40 tonluk bir
çeliğin boyanıp taşındığını düşünürseniz boyanın bir taraftan atacağı malumdur. Bu durumda
nakliye araçları, raflama, saklama, indirme, bindirme hususları da önem arz etmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Çelik yapı imalat parçalarını boyayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakın çevrenizdeki ilgili firmaları ziyaret ederek çelik parça yüzeylerinin
hazırlanışına ait gözlemlerinizi ve ustalardan almış olduğunuz bilgileri yazınız
ve öğrendiklerinizle karşılaştırarak değerlendiriniz.



Çelik parça yüzey temizliğinin önemini araştırınız.



Çevrenizdeki firmalarda, yüzey boyama hakkında topladığınız bilgileri yazınız
ve elde ettiğiniz sonuçları, sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

1.İMALAT PARÇALARI BOYAMA
1.1. Çelik Parça Yüzeyleri Temizleme
1.1.1. Tanımı
Yüzey temizliğidir. Kir, pas, çapak, kaynak ve kaplama kalıntıları vb. tüm kirliliklerin
yüzeyden uzaklaştırılmasıdır.

Resim 1.1: Boyanmış çelik mamul ve nakliyesi

Yüzey temizlik derecesi bu istenmeyen kirlerin yüzeyden temizlenme oranını
göstermektedir. Bunun tespiti tamamen görseldir ve kıyaslama yöntemi ile tayin
edilmektedir. Genel olarak referans fotoğraflarla kıyas yöntemine dayanan İsveç standardı
SA (ISO 8501-1: 1998) kullanılmaktadır.
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Resim 1.2: Yüzey temizliği yapılmış çelik parçalar

1.1.2. İsveç Standartlarına Karşılık Gelen Yüzey Temizlik Değerleri





SA 3 %99 komple temizlenmiş
SA 2,5 %96 çok iyi temizlenmiş
SA 2 %80 iyi temizlenmiş
SA 1 < %80 hafif temizlenmiş

1.1.3. Raspa Dereceleri
1.1.3.1. SA1
Yüzeydeki kaba pasların, boya kabuklarının temizlenmesi işlemidir; genellikle tercih
edilmez (Resim 1.3).

Resim 1.3: SA1 Raspa

1.1.3.2. SA2
Yüzeydeki meneviş (pare), pas ve lekelerin neden olduğu renk değişimleri ve gölgeler
olabilir. Yüzey çıplak gözle görülen artıklardan arındırılmış olmalı, yağ, kir, pas
kalmamalıdır (Resim 1.4).

Resim 1.4: SA2 Raspa
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1.1.3.3. SA 2 ½
Yüzeydeki menevişin (pare) en az %80’i yok edilmiş olmakla beraber hafif karanlıklar
ve gölgeler olabilir. Menevişteki parlak yüzeyin tamamen yok edilmesi, metalin kendi rengi
gri çıplak gözle görülebilir ve boyanın tutması için pürüzlendirilmiş olması gerekir (Resim
1.5).

Resim 1. 5: SA 2 ½ Raspa

1.1.3.4. SA3
Kumlamadaki en üst derecedir. Kumlanan metal yüzey gri rengini alır. Meneviş
gölgesi, pas gölgesi, okside olmuş kalıntılar ve boya artıkları tamamen yok edilmiş ve
mutlak suretle pürüzlendirilmiş olmalıdır (Resim 1.6).

Resim 1.6: SA3 Raspa

Burada önemli olan bir konu da yüzey pürüzlülüğüdür. Yüzey profili olarak da
adlandırılan metal yüzeyinin mikro metrik biçimidir. Birçok değişik güvenilirlikte ve
özelliklerde cihazlarla çeşitli yollardan ölçülebilmektedir. Metalin şekillendirilmesi kadar
korunması da önemlidir.

Resim 1.7: Kumlama maske ve elbiseleri
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Yüzey işlem, tüm toz ve yaş boya kaplamalarının verimliliğini artırmak için kullanılır.
Doğru yapılan yüzey işlem sonucunda korozyon direnci ve boyanın yapışma kabiliyeti artar.
Kaplamadaki korozyon ve blisterlenme gibi problemler, ön hazırlığın yanlış
uygulanmasından kaynaklanır. Yüzey işlem genellikle son kaplamadan daha fazla önem
taşır.
Uygulanan boya sistemi ne kadar iyi olursa olsun yüzeydeki yabancı maddeler (yağ,
pas, gres, oksit tabakası vb.) tamamen temizlenerek boya ile yüzey arasında tam bir temas
sağlanmadıkça boyadan uzun süreli bir koruyuculuk beklenmemelidir. Çünkü uygulanacak
boya ile yüzey arasında kalacak olan yabancı maddeler, boyadan beklenen yapışma, sertlik,
parlaklık, direnç gibi ana özellikleri olumsuz yönde etkileyecektir.
STANDARTLAR

YÜZEY TEMİZLİK DERECELERİNİN TANIMI

SSPS (*) SIS (**)
Solvent ile temizleme: SP-1

Solvent veya alkali çözeltisi kullanılarak yüzeyde bulunan
yağ, gres ve kirler giderilir. Bu yöntemle pas giderilemez.

El aletleri temizleme: SP-2 St-2

Yüzeyde bulunan eski boya, pas ve yüzeye yapışmış
yabancı maddeler, tel fırça, zımpara gibi el aletleri ile
temizlenir.

Makine ile temizleme: SP-3 St-3

Yüzeyde bulunan eski boyalar ve paslar, makine ile
çalışan disk, zımpara gibi çeşitli aşındırıcılar kullanılarak
temizlenir.

Kum püskürtme ile beyaz metale
kadar temizleme: SP-5 Sa-3

Metal yüzeyinde bulunan paslar ve diğer bütün yabancı
maddeler tam olarak giderilir. Temizlik derecesi, beyaz
metal yüzeyi elde edildiği en üstün temizlik derecesidir.

Tablo 1.1: Standartlar ve Yüzey Temizlik Dereceleri

Resim 1.8: Kumlama kabini
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Ayrıca yüzey temizleme işlemlerinde her türlü sac ve alüminyum malzemeler,
daldırma kazan sistemli banyolardan geçirilerek üzerindeki yağ ve benzeri maddelerin
temizleme işlemi yapılır. Daha sonra fosfatlanarak yüzey boyaya hazır hâle getirilir.

Resim 1.9: Isıtılarak malzemenin yağının alınması

Yüzey hazırlama işleminin pratik uygulaması daldırma yöntemidir. Kullanılan
temizleyici kimyasallar, metal yüzeyinden yağın ve yabancı maddelerin sökülmesini sağlar.
Buna ek olarak oksitleri, yüzey korozyonunu, pası ve diğer inorganik parçacıkları
uzaklaştırır.
Böylece metal yüzeyi aktif hâle gelir. Temel olarak işlemler yağ alma, pas alma,
fosfatlama, krom atlama ve bunların tamamlayıcılarıdır. Daldırma sistemi problemli
biçimleri olan iş parçalarının yüzey temizliği için en etkili yöntemdir. Uygulanması zor ve
ulaşılması güç iç kısım ve profillere sahip iş parçaları, kaliteli bir yüzey temizliğine sahip
olur. İş parçaları teker teker askılara asılarak veya sepetlere konarak banyolara daldırılır.
Daldırma hattından çıkan iş parçaları, kurutma tankına alınır ve kurutulduktan sonra
boyama uygulamasına hazır hâle gelir. İş parçaları boyama tesisine transfer edilir ve çeşitli
askılarla konveyöre asılır. İş parçaları, boya içerisindeki reçineler eriyerek iş parçasının
materyaliyle birleşinceye kadar uygun süre ve sıcaklıkta fırınlarda kürlenir. Polimerizasyon
biter bitmez iş parçaları ortam sıcaklığında soğutulur. Soğumanın tamamlanmasından sonra
iş parçaları, paketleme ve sevkiyata hazır hâle gelir. Temizliği yapılmış malzeme, temiz bir
alanda yüzeyleri görünecek şekilde boyamaya hazır bekletilir.

Resim 1.10: Malzemenin fosfatlama kazanına konması
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1.2. Çelik Parça Boyama
1.2.1. Tanımı
Yüzeyleri korumak ve dekoratif görüntü vermek amacıyla uygulanan kimyasal
kaplama maddelerine boya denir.
Yapısında reçine, pigment, solvent, katkılar, dolgu maddeleri bulunmaktadır.





Reçine: Bağlayıcı görevi yapar. Yüzeye parlaklık veren kısımdır. Yağlara
reaktörde ortalama 280 ºC sıcaklık uygulanarak reçine çıkarılır.
Pigment: Boyaya renk veren kısımdır. En doğal pigment titanyumdioksitten
yapılan pigmenttir.
Solvent: İnceltici, çözücü görevi yapar. Boyanın homojen hâle getirilmesini
sağlar.
Katkılar: Boyanın özelliğine göre yüzeyin kabuk tutmasını, küflenme
yapmasını engelleyen eser miktarda kullanılan maddelerdir.

1.2.2. Boya Çeşitleri

Resim 1.11: Boya çeşitleri












Sentetik boya
Selülozik boya
Termoplastik boya
Akrilik boya
Poliüretan boya
Epoksi boya
Polyester boya
Elektrostatik boya
Katoforez boya
Su bazlı boya
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1.2.3. Boyama Teknikleri
1.2.3.1. Sprey Uygulama Yöntemleri






Havalı sistemler
Havasız sistemler
Hava ceketli sistemler
Elektrostatik sistemler
Elektrostatik çan sistemler

1.2.3.2. Püskürtmenin Simetrik Olmamasının Nedenleri




Hava boşluğunun kirliliği
Tabanca memesinin kirliliği
Boynuz deliklerinin kısmen tıkanmış olması

1.2.3.3. Uygun Hüzme Biçiminin Ayarlanması




Hava basıncını 4 bar’a ayarlayınız.
Boyayı tabancaya doldurunuz.
Hava ayar ve boya miktar vidalarını sonuna kadar açınız.

1.2.3.4. Tabanca Ayarları ile Çözümlenebilecek Film Kusurları





Portakallanma
Akma
Metalik boyalarda gölge
Metalik boyalarda diken

1.2.3.5. Püskürtmenin Kademeli Olarak Teklemesi Nedenleri







Basınçlı veya emmeli kaplarda az boya bulunması
Tabancadaki ve hortumdaki kirlililik
Tabanca memesinde hasar veya memenin tam sıkışmamış olması
Boya vizkozitesinin çok yüksek olması
İğnenin aşınmış olması
Tabanca hortumunun iyi bağlanmamış veya hasarlı olması

1.2.3.6. Püskürtme Ortada Çok Zayıf
Nedenleri:

Malzeme girişi yetersiz

Hava basıncı çok fazla

Malzeme basıncı çok az (basınçlı kaplar kullanıldığında)
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1.2.3.7. Püskürtme Sağda ve Solda Çok Kuvvetli
Nedenleri:

Hava başlığının kirliliği

Boya memesinin kirliliği

Delikerin kısmen tıkanmış olması
1.2.3.8. Püskürtme Yukarıda ve Aşağıda Çok Kuvvetli
Nedenleri:

Hava boşluğunun kirliliği

Boya memesinin kirliliği

Delikerin kısmen tıkanmış olması
1.2.3.9. Püskürtme Ortada Çok Kuvvetli
Nedenleri:

Malzemenin viskozitesinin fazla olması

Hava basıncının yeterli olmaması

Boya basıncının çok yüksek olması

Boya meme çapının çok büyük olması

Resim 1.12: Boya tabancası

1.2.4. Boya Yapımı
Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen, katlar
arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uygulanmalıdır.

Resim 1.13: Havalı tabanca ile boyama
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Fırça ile yapılıyorsa fırça, boya kutusuna yarıya kadar daldırılmalı; uygulanacak
yüzey ile 75° lik açı yapacak şekilde tutularak fazla bastırmadan yüzeyden
gereğinden fazla geçmeksizin uygulama yapılmalıdır.
Rulo ile yapılıyorsa kabarcık oluşmaması için çok hızlı ve bastırarak uygulama
yapılmamalıdır.
Havalı tabanca ile yapılıyorsa tabanca boyanacak yüzeye dik ve 25-40 cm
mesafeden paralel hareketlerle yapılmalıdır.

Yaş boya, sanayide artık pek fazla kullanılmamaktadır. Kumlama işlemi de artık
kumlama kabinlerinde yapılmamakta bunun yerine çok daha modern kumlama makineleri ile
yapılmaktadır.
Aşağıda sanayide uygulanan boyama şekilleri ve kumlama makinesinin iç kısmı
gösterilmiştir.

Resim 1.14: Yaş boya kabini (1. kat yaş boya)



Boya tabancası ile yaş boya her iki taraftan püskürtülür. Burada yaş boya
mamulün iç kısımlarına nüfuz eder (Resim 1.14).

Resim 1.15: Toz boya kabini
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Fırından çıkan mamul, boya hattı boyunca ilerleyerek 2. kat boya olarak
uygulanacak toz boya kabinine girer. Toz boya, toz boya tabancası ile her
yönden püskürtülür (Resim 1.15).

Resim 1.16: Kumlama makinesi iç kısmı

Resim 1.16’da kumlama makinesinin iç kısmı görülmektedir. Kumlanacak metal
malzeme, kendi ekseni etrafında 360 derece dönen çelik sepetler üzerine konur. Kumlama,
metal üzerinde bulunan kumlardan ismini almıştır. Kumlama makinesinde 3 motor bulunur.
Birinci motor, sepeti ekseni etrafında döndürür. İkinci motor, aşağı dökülen metal bilyeyi
(halk arasında saçma) helezon yöntemlerle yukarı depoya taşır. Üçüncü motor, en az 100 bin
çelik bilyenin metal yüzeye vurarak metal üzerindeki kumlardan arındırılmasını sağlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Verilenler : Çelik parça numuneleri ve boya araç gereçleri
Uygulama 1 : Numunenin boyamaya hazır hâle getirilmesi
Uygulama 2 : Boya araç ve gereçlerinin hazırlanması
Uygulama 3 : Numune çelik parçayı istenen renkte boyanması
İşlem Basamakları

Öneriler

 Numune çelik malzemesini temiz bir alana
yerleştiriniz ve temizlenmesi gerekiyorsa
gerekli temizliğin yapılmasını sağlayınız.
 Çelik malzemeyi askıya asınız ve
yüzeydeki toz ve pisliklerin temizlenmesi
için
hava
tabancası
kullanılması
gerektiğini unutmayınız.
 Boya
işlemine
geçmeden
önce
malzemenin hangi amaçla ve nerede
 Dikkatli olunuz.
kullanılacağını iyi bilmek gerektiğini
unutmayınız.
 Disiplinli ve itinalı çalışınız.
 Malzemeyi boya kabinine alınız ve boya 
tabancası ile boyama işlemine tabi

tutunuz.

 Malzemeyi, boya kabininde boyandıktan
sonra boya arabasıyla taşıyınız (Piyasada, 
boyadan çıkan malzemeler, yüksek ısıdaki
pişirme fırınında kürlenir ve sonra çıkan
malzemelerin son kalite kontrolü yapılır.
Bu işlemden sonra paketlenerek sevkiyata
veya montaja hazır hâle getirilir.).
 Uygulama bittikten sonra kullanılan
uygulama ekipmanlarını, üzerlerinde ve
içlerinde boya artıkları kalmayacak ve bir
dahaki uygulamaya hazır olacak şekilde
temizleyiniz.

12

İş kıyafetini giyiniz.
Güvenlik önlemlerini alınız.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Çevre korumasına önem verip gerekli
önlemleri alınız.

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
1. Yüzey işlemi öğrendiniz mi?
2. Boyanacak parçaların yüzeyleri görünecek şekilde yerleştirilmesini
sağladınız mı?
3. Boyamadan önce malzemenin üzerindeki kirler temizledi mi?
4. Boyama şeklini belirlediniz mi?
5. Boyama malzemelerini ve rengini belirlediniz mi?
6. Boyama işlemini tekniğine uygun yaptınız mı?
7. Boyanan parçaları tam kuruma gerçekleşinceye kadar uygun
ortamda bulundurdunuz mu?
8. Tüm boyalı yüzeyleri kaplama işi tamamlanana kadar temiz ve kuru
bir şekilde tutulmasını sağladınız mı?
9. Boyama işinde kullanılan alet ve ekipmanları yeterli temizlikte ve
tam çalışır durumda kullandınız mı?
10. Uygulama sırasında sarfiyatları ve kayıpları kaydederek kontrol
altına aldınız mı?

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

“Kumlamadaki en üst derecedir. Kumlanan metal yüzey gri rengini alır. Meneviş
gölgesi, pas gölgesi, okside olmuş kalıntılar ve boya artıkları tamamen yok edilmiş ve
mutlak suretle pürüzlendirilmiş olmalıdır.” ifadesi aşağıdaki raspa derecesinden
hangisine aittir?
A) SA1
B) SA2
C) SA 2 ½
D) SA3

2.

Çelik malzemeyi boyamadan önce fosfatlama yapılmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Boya altı korozyonunu önleyen bir astar tabaka oluşturur.
B)
Boyanın akmasını önler.
C)
Boyanın homojen hâle gelmesini sağlar.
D)
Hiçbiri

3.

Aşağıdakilerden hangisi inceltici, çözücü görevi yapar?
A) Reçine
B) Pigment
C) Solvent

D) Katkılar

4.

Aşağıdakilerden hangisi püskürtmenin simetrik olmamasının nedenlerinden biri
değildir?
A)
Hava boşluğunun kirliliği
B)
Tabanca memesinin kirliliği
C)
Boynuz deliklerinin kısmen tıkanmış olması
D)
İğnenin aşınmış olması

5.

Fırça ile boya yapılıyorsa uygulanacak yüzey ile kaç derecelik açı yapacak şekilde
tutularak uygulama yapılmalıdır?
A) 35
B) 45
C) 65
D)75

6.

Havalı tabanca ile boya yapılıyorsa tabanca, boyanacak yüzeye kaç cm mesafeden
uzakta tutulmalıdır?
A) 15-20
B) 25-40
C) 40-55
D) 50-60

7.

Aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur?
A) Yağ alma+ pas alma+fosfatlama+kromatlama
B) Yağ alma+ fosfatlama+pas alma+kromatlama
C) Pas alma+ yağ alma+fosfatlama+kromatlama
D) Yağ alma+ pas alma+kromatlama+fosfatlama

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
AMAÇ
İmalat parçalarının nakliyesini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Yakın çevrenizdeki ilgili firmaları ziyaret ederek çelik parça nakliyesine ait
gözlemlerinizi

ve

ustalardan

almış

olduğunuz

bilgileri

yazınız

ve

öğrendiklerinizle karşılaştırarak değerlendiriniz.


Çelik parça yükleme kurallarını araştırınız.



Çevrenizdeki firmalarda, nakliye konusunda topladığınız bilgileri yazınız ve
elde ettiğiniz sonuçları, sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

2. MALZEME NAKLİYESİ
2.1. İmalat Parça Nakliyesi

Resim 2.1: Nakliye araçları

İmalat parça malzemelerinin bulundukları yerlerden başka yerlere taşınması amacıyla
girişilen faaliyete imalat parça nakliyesi denir.
Malzeme transferleri mutlaka uygun ekipmanla (forkliftler, C kancalar,
elektromıknatıslar vs.) yapılmalıdır. Kaldırma/taşıma ekipmanının darbelere karşı
dayanımını artırabilmek için malzeme ile temas eden yüzeylerin lastikle kaplanması
gerekmektedir. Rulolar, genellikle yatay eksende özel ekipmandan oluşan araçlar üzerinde
sevk edilmelidir. Nakliye işlemi malzemelerin nem ile temasını önleyecek şekilde
yapılmalıdır. Malzemeler, nem yoğurmasının ve malzeme korumasının sağlanabilmesi
amacıyla kapalı ve ısı kontrollü ortamlarda stoklanmalıdır. Soğuk havalarda malzemelerin
sıcaklığı ortam sıcaklığına gelmeden paketlerin açılmaması ve kullanıma alınmaması
önerilir. Malzemeler iz oluşumuna neden olmayacak şekilde stoklanmalıdır.
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Metal malzeme, şekillerinin eğilip bükülme biçiminde bozulmasını engelleyecek
miktarda istiflenerek taşınmalı; kapalı, rutubetsiz yerlerde, cinslerine göre ayrılmış olarak
şekillerinin bozulmamasını sağlayacak düzgün bir zemin üzerinde istiflenerek
depolanmalıdır. Malzemenin istiflenmesinde farklı metaller veya aynı metallerin farklı
alaşımları temas etmemeli ve istiflerin zemin ile temasını kesmek için en az 10 cm
yükseklikte ahşap ızgara yapılmalıdır. Metal malzemenin kireç, çimento, alçı vb. malzeme
ile temas etmemesi, tozlarının üzerlerinde birikmemesi için üzerleri örtülmelidir.

2.1.1. Nakliye Araçları
Her türlü mamulün müşterilerin isteklerine göre mamule uygun boy ve yükseklikte,
zamanında ve güvenli, hasarsız taşıma işlemi yapar. Nakliye araçları mamulün ebat ve
ağırlıklarına göre tayin edilir. Kara, deniz, hava, nehir, demir yolu olarak nakliye işlemleri
yapılır.
Nakliye işleminde kullanılan araçlar aşağıda açıklanmıştır.
2.1.1.1. Konteyner
Boyutları ve darası bir örnek olan kaplara "konteyner" adı verilir. Konteyner, taşıma
sistemini bütünleştirir. Satıcıdan alıcıya kadar kesintisiz bir taşıma hizmeti sunulmasına
ortam hazırlar ve “kombine (çoklu)” taşımacılığa da (kara+deniz+hava+nehir+demir yolu)
olanak tanır. Konteyner de en ve yükseklik sabit olup 8 kademdir (244 cm). Boy ise 10,20,
30 ve 40 kadem olarak esasta 4 çeşittir. Bununla birlikte kullanımı az olmasına karşın 5 ve 7
kademlik konteynerler de vardır.

Resim 2.2: Konteyner

2.1.1.2. Palet
Yükü birimleştirmede kullanılan standart tavalardır. Yükler bu tavalara istiflenir ve
ambalajlanır. Böylelikle de taşınmaya hazır hâle getirilir. Palet, taşıma zincirinin hemen her
halkasında kullanılmaktadır. Kullanımı alıcının deposunda başlamakta; kamyonda, nehir
layterinde, trende, limanda (antrepoda ve rıhtımda) gemide devam etmektedir. Palet,
birbirine bağlanmış iki palet ızgarasından oluşur. Palet ızgaraları arasında forklift çatallarının
girebileceği kadar açıklık bırakılmıştır. Bu boşluk 10 cm'dir. Paletlerin vasfı (tahta, plastik,
çelik vb.) ile ilgili, değişik ülkelerin (sıhhi) mevzuatlarından kaynaklanan farklılıklar olabilir.
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Bu hususlardan nakliyatçının ve (ilgili ithalatçı ve/veya müşavirlikler aracılığı ile)
ihracatçının haberdar olması gerekmektedir.

Resim 2.3: Tahta palet

Resim 2.4: Tahta palet üzerinde boyanmış metal parça istifi

Boyanmış çelik parça malzemeler ahşap paletler üzerine istif edilir ve devrilmemesi
için şeritlenir (Resim 2.4).

Resim 2.5: Çelik mamulün üst üste konması

Çelik mamulün üst üste konması veya taşınmasında oluşabilecek sarsıntılarda zayiat
olmaması için bunlar, ahşap paletler üzerine istiflenir (Resim 2.5).
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2.1.1.3. Ahşap ve Çelik Sepetler

Resim 2.6: Ahşap sepetler

Resim 2.7: Spanzet ile ahşap sepetlerin araca bağlanması

Çelik malzeme, ahşap sepet içerisinde ambalajlanıp forklift ile araca yüklenir. Araç
içerisinde yan kısımlara kaymaması için spanzet ile malzeme araca bağlanır. Aracın yan
taraflarında spanzetin araca bağlanması için çelik halkalar yapılmıştır. Spanzet sepetin
üstünden aşırılarak aracın her iki tarafına bağlanır.

Resim 2.8: Çelik mamulün çelik sepet içerisine konması
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Resim 2.9: Çelik sepetlerin nakliye aracına konuş şekli

Resim 2.10: Yüklenmiş malzemenin naylon şirink ile örtülmesi

Boyanmış çelik mamul dışardan gelecek etkilere karşı (yağmur, kar, toz vb.)
korunmalıdır. Nakliye aracına yüklenen çelik parça, eğer aracın üst kısmı açık ise naylon
şirink, naylon branda ile örtülür.
2.1.1.4. Trans Palet

Resim 2.11: Trans palet

Malzemenin bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılır (Resim 2.11).
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2.1.1.5. Paketleme
Esasen 1980 yılına ait Uluslararası Satım Sözleşmeleri Hakkında BM Sözleşmesi’nin
35/1 ve 35/2-b maddeleri, ambalaj mükellefiyetini satıcıya (ihracatçıya) yüklemiştir. Buna
göre satıcı, cinsine göre eşyayı paketlemeden sevk edebileceği gibi alıcısına hasara
uğramadan ulaşması için eşyayı uygun malzeme ile paketlemekle yükümlüdür. Alıcı,
eşyanın cinsine ve taşıma aracına uygun paketlenmesi talebinde bulunabilir ve paketleme
tipini satış sözleşmesinde ve akreditifte şart olarak belirtebilir.

Resim 2.12: Paketleme araçları ile boyanmış çelik mamulün balonlu naylon ile sarılması

2.1.1.6. Şat
Şat (layter), bir yüzer yapıdır. Bu araç, satıcının iskelesinde veya limanda yüklenir,
buradan taşınacağı gemiye (lash) çekilir; şat gemisi de yüklü şatı yükleyerek alıcının
limanına götürür. Şat, alıcının limanında suya bırakılır. Şatlar değişik kapasitede
yapılmaktadır. Ancak iç sularda seyreden araçlar daha çok 9.5 m'lik boyutta tercih
edilmektedir.
2.1.1.7. Treyler
RO/RO taşımacılığında kullanılan tekerlekli araçlardır. Liman ve kara yolları bu
araçların temel kullanım yerleridir. RO/RO gemilerinde değişik türde bir treyler kullanılır.
Bazı türleri salt gemiye bağımlı çalışır yani yüke elleçleme görevi görür. Hizmet alanı da
gemi ve terminalle sınırlıdır. Bu tür treylerlere liman treyleri denir. Bazı treyler türleri ise
gemiye yük (yani taşıt) olarak girer, boşaltma limanında bir çekiciye bağlanarak (veya
gemiye yüklendiği çekicisiyle) alıcının deposuna gönderilir. Bu tür treylerlere kara yolu
treyleri denir.

Şekil 1.1: 26 ton kapasiteli düşük platformlu treyler
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2.1.1.8. Vinçler
Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek
aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan makinelere vinç veya
çrena (kreyn) denilmektedir. Vinçler düşey ve yatay hareketleri sayesinde genel anlamda
her türlü yükün yerini değiştirebilen makinelerdir. Bu makineler genellikle ağır yüklerin
kaldırılmasında ve zemine batmış makinelerin kurtarılmasında kullanılır. Bum uzunlukları
10-40 m, kapasiteleri de 10-60 ton arasında değişir. Pinyon dişli üzerinde 3600 dönebilen
tipleri olduğu gibi 180° lik dönüş yapan çeşitleri daha çok kullanılır. Ön ve arkaya ilave
edilen destek ayaklarıyla ağır yükler kaldırılabilir.

Resim 2.13: Vinç ile metal parçanın kaldırılması

2.1.1.9. Tır
Şehirler arası ve uluslararası taşıma işlemleri yapan araçlardır. Taşıma planına göre
araç yüklenir. Yükleme koşulları standartlara göre yapılmalıdır.

Resim 2.14: Tır

2.1.1.10. Kamyon

Resim 2.15: Kamyon

Kamyonlar, nakliye ve taşıma araçlarıdır. Kasalarının durumlarına göre sabit kasalı ve
damperli olanları vardır. Güçlü şasili, sağlam kabinli, dar alanlarda manevra özellikleri olan
araçlardır.
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2.1.1.11. Tren

Resim 2.16: Tren

Trenler, birbirine bağlı vagonlar ve bunları hareket ettiren lokomotiften oluşan ulaşım
ve nakliye aracıdır. Nakliye açısından değişik vagon çeşitleri üretilir.
İnşa tarzı
Kapalı vagon
Kayar yan duvarlı
kapalı vagon
Yüksek kenarlı
vagon (normal tip)
Platform vagon
(normal tip)

Kullanım sahası
Her türlü ev ve mutfak eşyası, giyecek, yiyecek, içecek,
torbalı çimento, gübre, canlı hayvan vb. taşımaları yapılır.
Paletli eşya ve vb. taşımaları yapılır.
Kömür, her türlü maden cevheri, tuğla, kiremit, demir,
boru, kum ve pancar taşımaları yapılır.
Oto, pikap, kamyon, otobüs, iş ve tarım makineleri, beton
vb. taşımaları yapılır.

Platform vagon
(özel tip)

Konteyner, tank, ağır iş makineleri, tır vb. taşımaları
yapılır.

Yüksek kenarlı vagon
(özel tip)

Kömür ve her türlü maden cevheri taşıması yapılır.

Tahıl vagonu
Sarnıçlı vagon
Ağır yük vagonu

Dökme hâlinde tahıl taşıması yapılır. Üstten doldurulur.
Boşaltması vagonun altından otomatik yapılır.
Sıvı taşımaya mahsus sarnıçlı vagon ile her türlü akaryakıt
taşıması yapılır.
Trafo, jeneratör, reaktör gibi ağır ve havaleli yüklerin
taşınması, 120 ton, 180 ton ve 250 ton taşıma kapasiteli
vagonlarla yapılır.
Tablo 2.1: Vagonlar ve kullanım alanları

2.1.1.12. Gemiler
Gemiler, deniz yolu ulaşım ve nakliye aracıdır. Hızla gelişen teknolojilere paralel
olarak günümüz dünyasında deniz ve denizcilik; yük ve yolcu taşımacılığı başta olmak üzere
gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi ile bir ticaret ve hizmet dalıdır. Deniz yolu
ulaştırmasının faaliyet alanı, uluslararası bir özellik taşımaktadır. Uluslararası siyaset,
ekonomik gelişme ve koşullar deniz ulaştırmasının kural ve yöntemlerini belirlemektedir.
Bugün dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’i deniz yolu ile yapılmaktadır. Deniz yolu
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taşımacılığının diğer taşıma türlerine göre avantajları fazladır. Demir yolu taşımacılığına
oranla 3,5 kat, kara yolu taşımacılığına oranla 7 kat ucuzdur. Diğer avantajı ise özellikle
sanayi ham maddesini oluşturan büyük miktarlardaki yüklerin bir defada bir noktadan diğer
bir noktaya taşınması imkânını sağlamasıdır.

Resim 2.17: Gemi

20. yüzyılın son çeyreğinde dünyadaki politik ve teknolojik gelişmeler dünya deniz
ticaretini de etkilemiş, bu ticareti yapısal değişimlere zorlamıştır. Teknolojik gelişmelere
paralel olarak gemilerin süratlerinin ve boyutlarının artması uzaktaki pazarlara daha kolay
ulaşılmasını sağlamıştır. Kara, deniz ve hava taşımacılığı bütünleşme eğilimi göstermiş ve
yüklerin kapıdan kapıya taşınmasına olanak tanıyan kombine taşımacılık ve bunun yük
birimi olan birim yük kavramı, özellikle konteynerlerin ortaya çıkması ile giderek artan bir
önem kazanmıştır.
2.1.1.13. Uçaklar
Uçaklar hava ulaşım ve nakliye aracıdır. Hava nakliye hem çok acil hem de nispeten
maliyetli bir taşıma metodudur. Günümüz modern iş dünyasında zaman çok önemli bir yere
sahiptir. Çoğu durumlarda yükün bir yerden başka bir yere hızlı bir şekilde sevk edilmesi
ticaret hayatında can alıcı şekilde önem arz eder. Hızlı sevkiyat gerekliliği nedeni ile küresel
ticaret hayatında, hava taşımacılığı önemli bir yer edinmiştir. Bu nedenle küresel lojistik
çözümlere hava yolu taşımacılığını dâhil etmemek düşünülemez.

Resim 2.18: Uçak

2.1.2. Malzeme Yükleme
Yükleme, standart yükleme araçları ile yapılmalıdır. Yükleme işlemleri yetişmiş,
tecrübeli uygun ekipmanlar tarafından yapılır. Yükleme ve indireme işlemlerinde güvenlik
tedbirleri alınmalı, şartname ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Kaldırma/taşıma
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anında malzeme ile temas eden yüzeylerin zarar görmemesi için bunların uygun
malzemelerle kaplanması gerekmektedir.

2.1.3. Malzeme İndirme
Araç üzerinde örtü varsa örtü alınır. Üst üste istif edilmiş ve araca bağlanmış malzeme
bağları sökülür. Malzemenin boy ve ağırlıklarına göre indirme araçları tayin edilir. Vinç
veya forklift ile malzeme indirilir. Forklift ile indirme yapılırken bir kişi araç üstünde
bulunur. Trans palet ile forkliftin kaldırma alanına getirir. Forklift çatallarının palete tam
geçip geçmediği kontrol edilir. Forklift ile araç içerisine girme platformu oluşturulursa çok
daha çabuk indirme işlemi gerçekleşir. İndirilen malzeme kapalı ve ısı kontrolü olan
ortamlarda muhafaza edilmelidir.

Resim 2.19: Boyanmamış çelik parçaların vinç ile indirilmesi
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Verilenler: Boyanmış çelik malzemeler ve taşımada kullanılacak araç ve gereçler
Uygulama 1: Taşıma işlemi için uygun ekipmanın temin edilmesini sağlayınız.
Uygulama 2: Güvenli taşıma için gerekli önlemleri alınız.
Uygulama 3: Malzemelerin uygun depolama alanlarına taşınmasını sağlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Malzemeyi taşımak için uygun ekipmanı
hazırlayınız.
 Güvenli taşıma için gerekli önlemleri
alınız.
 Malzemelerin uygun depolama
alanına/alanlarına taşınmasını sağlayınız.
 Taşınan malzemelerin güvenli bir şekilde
indirilmesini ve düzenli bir şekilde
istiflenmesini sağlayınız.

 Dikkatli olunuz.
 Disiplinli ve itinalı çalışınız.
 İş kıyafetini giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini alınız.
 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Çevre korumasına önem verip gerekli
önlemleri alınız.

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. Boyanmış parçaları asgari hacim kaplayacak şekilde tasnif
ettiniz mi?
2. Taşıma işini yapacak olan aracı hazırladınız mı?
3. Parçaları araca yüklediniz mi?
4. Nakliye için kullanılacak aracın üzerine bir örtü örttünüz mü?
5. Kamyon ile birlikte malzemelerin kantarda tartılmasını
sağladınız mı?
6. Nakliye aracından malzemeleri boşaltmak için gerekli
kapasitede vinç sağladınız mı?
7. Parçaları nakliye aracından indirdiniz mi?
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Boyutları ve darası bir örnek olan kaplara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konteyner
B) Forklift
C) Trans palet
D) Palet

2.

Palet ızgaraları arasında forklift çatallarının girebileceği kadar açıklık bırakılmıştır. Bu
açıklık kaç cm’dir?
A) 45
B) 35
C) 10
D) 55

3.

Boyanmış çelik parçaların palet üzerine istif edilirken devrilmemesi için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A)
Bir kişi tarafından tutulmalıdır.
B)
Duvara yaslamalıdır.
C)
Spanzet ile bağlanmalıdır.
D)
Şerit ile bağlanmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi standart nakliye aracı değildir?
A) Paketleme
B) Şat
C) Treyler

D) Tır

5.

Malzemeleri ya da yükleri kaldırma, yeni bir yöne dönerek veya hareket ederek
aktarma, yerlerini değiştirme, yükleme, boşaltma işlerinde kullanılan makinelere ne ad
verilir?
A) Forklift
B) Şat
C) Treyler
D) Kreyn

6.

Paletli eşya ve benzeri taşımalar hangi tür vagonla taşınır?
A)
Yüksek kenarlı vagon
B)
Sarnıçlı vagon
C)
Kayar yan duvarlı kapalı vagon
D)
Ağır yük vagonu

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
Değerlendirme”
ye
geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Yüzeydeki kaba pasların, boya kabuklarının temizlenmesi işlemi aşağıdaki raspa
derecelerinden hangisine aittir?
A) SA1
B) SA2
C) SA 2 ½
D) SA3

2.

Araç yükleme planına göre ikişerli sıra hâlinde yüklenen çelik mamul, spanzet ile ön
sıradan en az kaç sıra bağlanmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) Hepsi araca bağlanmalıdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi standart nakliye aracı değildir?
A) Paketleme
B) Şat
C) Treyler
D) Uçak

4.

Yaş boya kabininden çıkan çelik mamul, aşağıdaki hangi işlemi takip eder?
A) Paketlemeye gider.
B) Fırına girer.
C) Toz boyaya girer.
D) Depoya sevk olur.

5.

“Boyama fırça ile yapılıyorsa, fırça boya kutusuna …………. kadar daldırılmalıdır.”
cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir?
A) Tam
B) 1/3 kadar
C) 1/2 kadar
D) 1/4 kadar

6.

Palet üzerine istif edilen parçaların devrilmemesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılmalıdır?
A)
Şerit ile bağlanır.
B)
Spanzet ile bağlanır.
C)
Streç ile bağlanır.
D)
Bağlamaya gerek yoktur.

7.

Yüklemesi yapılan parçalar, nakliye aracına aşağıdakilerden hangisi ile bağlanır?
A) Şerit
B) Spanzet
C) Streç
D) Bağlamaya gerek yoktur.

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 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

D
A
C
D
D
B
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

A
C
D
D
D
C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
A
D
A
B
C
A
D

1
2
3
4
5
6
7
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