
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

GEMİ YAPIMI

AHŞAP OMURGA
543M00147

Ankara, 2011



 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



i

AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................ii
GİRİŞ .......................................................................................................................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ....................................................................................................3
1. TEZGÂH HATTI YAPMA..................................................................................................3

1.1. Tezgâh Hattı .................................................................................................................. 3
1.2. Tezgâh Hattı Yapımında Kullanılan Malzemeler ......................................................... 4
1.3. Şerit Testere Makinesinde Kesme................................................................................. 5

1.3.1. Tanıtılması ve Çeşitleri.......................................................................................... 5
1.3.2. Şerit Testere Makinesinde Çalışma Güvenliği .................................................... 12
1.3.3. Şerit Testere Makinesinin Bakımı .......................................................................13
1.3.4. Şerit Testere Makinesinde Enine ve Boyuna Kesme Uygulamaları .................... 14

1.4. Planya Makinesinde Rendeleme ................................................................................. 18
1.4.1. Tanıtılması ve Çeşitleri........................................................................................ 18
1.4.2. Planya Bıçaklarını Sökmek ve Takmak............................................................... 22
1.4.3. Planya Makinesinde Çalışma Güvenliği.............................................................. 25
1.4.4. Planya Makinesinin Bakımı................................................................................. 26

1.5. Kalınlık Makinesinde Kalınlık Çıkarma .....................................................................27
1.5.1. Tanıtılması ...........................................................................................................27
1.5.2. Kalınlık Makinesi Bıçaklarını Sökmek ve Takmak.............................................30
1.5.3. Kalınlık Makinesi Çalışma Güvenliği .................................................................30
1.5.4. Kalınlık Makinesinin Bakımı ..............................................................................31

UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 32
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 34

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ...................................................................................................35
2. MASİF OMURGA YAPMA.............................................................................................. 35

2.1. Tanıtılması................................................................................................................... 35
2.2. Çeşitleri ....................................................................................................................... 39
2.3. Masif Omurga Yapımında Kullanılan Ağaçlar ........................................................... 42
2.4. Aşoz............................................................................................................................. 46
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 47
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 50

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 ...................................................................................................52
3. YAPIŞTIRMA (LAMİNE) YÖNTEMİYLE OMURGA YAPMA ...................................52

3.1. Tanıtılması................................................................................................................... 52
3.2. Yapıştırma Yöntemiyle Omurga Yapımında Kullanılan Ağaçlar ............................... 54
3.2. Epoksi ve Elyaf Çekme ............................................................................................... 54
UYGULAMA FAALİYETİ............................................................................................... 55
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME..................................................................................... 57

MODÜL DEĞERLENDİRME .............................................................................................. 59
CEVAP ANAHTARLARI .....................................................................................................61
KAYNAKÇA......................................................................................................................... 62

İÇİNDEKİLER



ii

AÇIKLAMALAR

MODÜLÜN KODU 543M00147
ALAN Gemi Yapımı
DAL / MESLEK Tekne ve Yat Yapımı
MODÜLÜN ADI Ahşap Omurga

MODÜLÜN TANIMI
Ahşap omurga yapma yeterliğinin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.

SÜRE 40/32
ÖN KOŞUL
YETERLİK Ahşap omurga yapabilmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam sağlandığında bu modülle, düzgün, ölçüsünde,
tekniğine uygun olarak omurga yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde, tezgâh

hattı yapabileceksiniz.
2. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde masif

omurga yapabileceksiniz.
3. Düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde

yapıştırma yöntemiyle omurga yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Şerit testere, kalınlık makinesi, planya makinesi,
testere, çekiç, çivi, lazer terazi, iş parçası, sağlıklı çalışma
ortamı, bileme araçları, ölçü, kontrol ve markalama aletleri,
atölye önlüğü

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.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Gemi yapımı alanı sağladığı istihdam olanakları, mevcut ve potansiyel olarak sahip
olduğu katma değer yaratma gücüyle ülkemizin önemli faaliyet sektörlerinden biridir.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin turizm, balıkçılık ve taşımacılık alanlarında
giderek artan ihtiyaçları karşılamada gemi yapımı sektörü önemli katkılar sağlamaktadır.

Tekne ve yat yapımında, tekne iskeletinin ilk parçası olan ahşap omurga çok önemli
bir yer almaktadır. El takımlarını, temel işlem makinelerini ve çeşitli form kalıplarını
kullanarak yapacağımız uygulamalar becerilerinizi geliştireceği gibi bilgilerinizi de
zenginleştirecektir. Masif ya da lamine olarak yapılan omurgaların üretimi ile birlikte aşoz
oluklarının açılması ve tezgâh hattına yerleştirilmesi bu modülde kazanacağınız beceriler
arasındadır.

Uygulamalarınızda tüm tekne elemanlarının yapımında olduğu gibi omurgaların
yapımında da endaze çiziminde belirtilen ölçü, biçim ve standartlara uymaya özen
göstermeliyiz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir

şekilde tezgâh hattı yapabileceksiniz.

 Yakınınızda bulunan tersanelerde tekne ve yat yapımında tezgâh hattı oluşturma

şekillerini araştırınız.

 İnternette tekne ve yat yapımında tezgâh hattı oluşturma şekillerini araştırınız.

1. TEZGÂH HATTI YAPMA
Tekne ve yatların yapımında, tezgâh hattının oluşturulması çok önemli bir konudur.

Tekne iskeletinin yapımında, ilk iskelet elemanı olan omurganın oluşturulmasında ve
sonrasında tekne ve yatlara istenilen formun verilmesi işlemlerinin öncesinde tezgâh hattının
önemi büyüktür.

1.1. Tezgâh Hattı

Tekne yapımının birinci ve en önemli aşaması omurganın dengeli ve sağlam bir zemin
üzerine yerleştirilmesidir. Tekne yapımının daha sonraki aşamalarında herhangi bir sorunla
karşılaşılmaması tezgâh hattının ölçülerinin sağlıklı olmasına ve doğru kurulmasına bağlıdır.

Resim 1.1: Tezgâh hattı

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Yapımı düşünülen teknenin boyuna uygun ve ağırlığını taşıyabilecek fiziki özelliklere
sahip olmalıdır. Teknenin omurga formuna uygun bir şekilde imal edilmelidir. Omurga
tezgâha yerleştirilirken yatay konumda projede belirtilen açı verilerek düşey doğrultuda
teraziye alınarak yerleştirilmelidir.

Yatay konumda projede belirtilen açıyı verebilmek için lazer terazi veya su terazisi
kullanılarak aradaki seviye farkı ayarlanmalıdır. Dikey konumda da şakul kullanılarak dik
konuma getirilmelidir.

Resim 1.2: Küçük bir tekne için hazırlanmış ahşap tezgâh hattı

Resim 1.3: Büyük bir tekne için hazırlanmış tezgâh hattı

1.2. Tezgâh Hattı Yapımında Kullanılan Malzemeler

Tezgâh hattı yapımında kullanılması özellikle tavsiye edilen bir malzeme yoktur.
Maliyeti çok yüksek olmayan kolay temin edilebilen ve teknenin inşası sürecinde herhangi
bir şekilde deforme olmayan malzemeler seçilmelidir.
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Tezgâh hattı yapımı için genellikle ahşap malzemeler seçilmektedir. Seçilen ahşap
malzemeler yeterli dayanıma sahip esneme, çarpılma, çekme yapmayacak şekilde ve kuru
olmalıdır. Kalıplanmış beton malzemeler de yeterli dayanıma sahip olmalıdır.

Resim 1.4: Beton malzeme kullanılarak yapılmış bir tezgâh hattı (tezgâh hattı kurulurken
omurganın baş ve kıç tarafındaki açısal fark net bir şekilde görülmekte)

1.3. Şerit Testere Makinesinde Kesme

1.3.1. Tanıtılması ve Çeşitleri

Ahşap iş parçalarının genişlik, kalınlık ve boy kesme; eğmeçli şekilde kesme ve
zıvana kesme işlemlerini yapabildiğimiz makinelerdir.
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Resim 1.5: Şerit testere çeşitleri

Şerit testere makinesinde; genişlik, kalınlık ve boy kesme işlemleri yapılabildiği gibi
kavisli iş parçalarının kesilmesi, kertmeli iş parçalarının kesilmesi ve şekillendirilmesi; açılı
kesme, dairesel kesme, zıvana kesme, kama kesme işlemleri de yapılır.

Şerit testere makinesi kasnak çapına göre adlandırılır. Bir gövde üzerine oturtulmuş alt
ve üst kasnaklar yardımıyla şerit testere lamasının dönmesi sağlanmıştır. Gövdeye bağlı tabla
ve kılavuz düzeni sistemi vardır.

Resim 1.6: Şerit testere çeşitleri
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Resim 1.7: Şerit testere çeşitleri (tomruk kesme makinesi)

 Gövde: Dökümden yapılmış, üzerinde makinenin diğer elemanlarını taşıyan
kısmıdır. Gövde istenildiği zaman atölye zeminine vidalarla sabitlenebilir.
Üzerinde motor, kasnak, kayış, mil, kılavuz düzeni, kasnak ayar kolları, gövde,
kasnak koruma kapakları ve makinenin çalıştırılmasına ve kapatılmasına
yardımcı olan şalteri taşır.

Resim 1.8: Gövde

 Tabla: Şerit testerenin tablası dökümden yapılmış, makine gövdesinin üzerinde
bulunan ortasında testere takozu boşluğu, testere geçiş yuvası bulunan
elemanıdır.
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Resim 1.9: Tabla

Tabla ön sol kısmında ayrıca siperin hareket etmesini ve ayar yapılmasını sağlayan,
siper ayar kolu ve ayar çubuğu bulunmaktadır. Şerit testere tablası, alt kısımda bulunan
bağlantı ile ekseni üzerinde açılı ayarlanabilecek şekilde üretilmektedir.

Resim 1.10: Siper ayar kolu

 Siper: Dökümden yapılmış, makine tablasının ön sol kısmında bulunan siper
ayar koluna bağlı olarak tabla üzerinde hareket etmektedir. Şerit testere siperleri
genelde üst üste iki kademeli olarak üretilir, bu üretimin amacı, zıvana
işlemlerini tek ayarda yapabilmektir. Üst siperde ayar yapabilmek için cıvatalı
sıkma aparatı vardır. Aynı anda tek ayarla iki işlem yapmakta kullanabiliriz.

Resim 1.11: Siper



9

Resim 1.12: Kademeli siper

 Kasnaklar: Motora kasnak ve kayışlar ile bağlı olan alt kasnak motordan aldığı
dönme gücü ve şerit testere laması ile üst kasnağa iletir. Testere lamasının
hareketini sağlayan alt ve üst kasnaklardır. Alt kasnak motordan aldığı güç ile
döndüğünden ayar düzeni yoktur.

Resim 1.13: Motor kasnak bağlantısı

Üst kasnakta iki adet ayar düzeni vardır. Bunlardan biri, şerit testere gergi ayar
koludur. Şerit testere lamasının iki kasnak üzerinde gerginliğini sağlamak için kullanılır.
Gerdirme düzeninde bulunan yay ve ağırlık parçası çalışma sırasında testereyi devamlı
uygun gerginlikte tutmayı sağlar.

Resim 1.14: Gerdirme düzeni
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Gerdirme düzeni ayarının alt ve üst noktaları, testere lamasının en kısa ve en uzun boy
sınırlarını belirtir. Şerit testere laması bu ölçü sınırları içinde olmalıdır. Ölçüden küçük
olduğunda takılmaz, büyük olduğunda bol olacağı için gerginlik sağlanamaz.

Resim. 1.15: Şerit testere laması boy ölçüleri

İkinci ayar kolu, üst kasnağın ileri ve geri hareketini sağlayarak şerit testere lamasının
kasnaklardan öne ve arkaya doğru hareketini sağlamaktadır. Buda şerit testere laması
dişlerinin kasnağa göre taşkınlığını sağlar.

Resim 1.16: Üst kasnak ayar kolu

Resim 1.17: Üst kasnak şerit testere ayarı

Şerit testere makinesinin adlandırılması kasnakların çapı ile belirlenir. Kasnak çapı 60
cm ise altmışlık şerit testere, kasnak çapı 80 cm ise seksenlik şerit testere denir.
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Çalışma sırasında şerit testere lamasının kaymasını önlemek, testere lamasının
dişlerinin çaprazını ve keskinliğini korumak ve esnek bir gerdirme yapabilmek için
kasnakların çevresine lastik ya da kauçuktan malzeme geçirilir. Çalışma güvenliğinin
sağlanması için kasnaklar koruyucu kapaklar ile kapatılmıştır. Bu kapaklar bir taraftan
menteşeli diğer taraftan ise vidalı bir sistem ile tutturulmuştur, gerektiğinde açılabilir
özelliğe sahiptir.

Resim 1.18: Üst kasnak şerit testere koruyucu kapağı

 Kılavuz düzeni: Şerit testere lamasının düzgün doğrultuda hareketini sağlamak
amacıyla, tablanın alt ve üst kısımlarında iki adet kılavuz düzeni bulunmaktadır.
Alt kılavuz düzeni tablanın içine monte edilmiş olup şerit testere lama
kalınlığının doğrusal hareket edebileceği kadar boşluk bırakılarak sert ağaç
malzemeden kılavuz takozu kullanılmalıdır.

Üst kılavuz düzeni, yükseklik ayarı sağlayan bir kızaklı milin altına takılmış kılavuz
makara ve takozları ile bunların ayarını sağlayan vidalardan ve testere koruyucu kapağından
oluşur. Doğrusal kılavuzlama işi şerit testere lamasının sırt kısmından rulman ya da bilyeli
makara ile, yan yüzeylerden sert ağaçtan yapılmış takozlar ile sağlanır.

Resim 1.19: Şerit testere rulmanlı kılavuz sistemi
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 Testere laması: Makinenin kesici elemanı olan şerit testere laması, özel takım
çeliğinden değişik diş çeşidinde, değişik genişlik ve kalınlıkta üretilir.
Genellikle 50 metrelik toplar hâlinde piyasaya sunulur. Şerit testere lamasının
seçiminde kullandığımız makinenin özellikleri ile kesilecek ağacın özellikleri
kullanacağımız lamanın özelliklerini belirler.

1.3.2. Şerit Testere Makinesinde Çalışma Güvenliği

Şerit testere makinesinde güvenli çalışma yapabilmek için çalışmaya başlamadan önce
ve çalışma süresince aşağıdaki noktaları dikkate alınız:

 Testerenin takılmasıyla ilgili ayarları ve şerit testere lamasının çatlaksız
olduğunu, çalışma öncesi kontrol ediniz.

 Üst kılavuz düzenini, kesilecek parça kalınlığından en fazla 1–2 cm daha
yükseğe kaldırarak vida sistemini sıkınız. Fazla yüksek ayarlanan kılavuz
düzeni, iş kazasına ve testerenin esneyerek hatalı kesim yapmasına neden olur.

 Makine siperinin, şerit testere lamasına paralelliğine ve tablaya dik olmasına
dikkat ediniz.

Resim 1.20: Şerit dikliğinin kontrolü

 Makineyi çalıştırdıktan sonra normal hızını almadan kesime başlamayınız.
 Kesilecek parça üzerinde çivi, taş vb. sert cisimler bulunmadığını kontrol

ediniz.
 İş parçasının makine tablasına sağlam bir şekilde oturmasını sağlayınız.

Eğmeçli iş parçalarının altını uygun şekilde parçalar ile destekleyiniz.
 Kesim işlemi yaparken ellerinizi testere dişlerine emniyetli bir uzaklıkta

tutunuz.
 Çalışırken testere lamasının kopma ihtimaline karşı, yan tarafında durmayınız

ve kimsenin durmasına izin vermeyiniz.
 Uzun parçaların kesilmesinde, tabla yüksekliğinde silindirli destek sehpaları

kullanınız.
 Makinede çalışırken özellikle eğmeçli kesimlerde herhangi bir sıkışma

olduğunda, iş parçasını kesinlikle geri çekmeyiniz ve makineyi durdurunuz.
Aksi durumda şerit testere laması geriye doğru gelir ve çıkar.

 Silindirik parça kesimlerini daima V kalıbı içinde tutarak kesiniz.
 Kertme şeklindeki kesimlerde, parçayı geri çekme işlemini azaltmak için önce

şeklin kısa çizgisinden kesiniz.
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 İş parçasını normal ve rahat bir hızla ve şerit testere lamasını bükmeyecek
şekilde itiniz. Makine tablası üzerinde biriken artık parçaları elinizle değil, bir
ağaç çubukla iterek düşürünüz.

Resim 1.21: Eğmeçli parçaların kesilmesi

 Kesme sırasında, düzgün aralıklarla çarpma sesi duyduğunuzda makineyi
durdurunuz ve testere lamasında çatlak olup olmadığını kontrol ediniz.

 Çalışırken testere koparsa şalteri kapatınız ve makineden emniyetli bir uzaklıkta
kasnakların tamamen durmasını bekleyiniz.

 Makinede çalışmanız bitince makine üzerinde bulunan fazla parçaları alınız ve
makinenin temizliğini yapınız.

1.3.3. Şerit Testere Makinesinin Bakımı

 İşleme başlamadan önceki bakımı
 Kesicilerin keskinliğini kontrol ediniz.
 Kasnağın aşağı yukarı hareketini sağlayan ayar volanının düzgün

çalıştığını kontrol ediniz.
 Siperin doğrultusunu, dikliğini ve ayarlarını kontrol ediniz.
 Kasnakların dönüş ayarlarını kontrol ediniz.
 Aspiratör sisteminin çalışmasını kontrol ediniz.
 Şalteri açıp kapatarak makinenin devrinde çalıştığını kontrol ediniz.

 Günlük bakımı
 Makine üzerindeki talaş ve tozlar temizlenmelidir.
 Makine üzerinde takılı bulunan kesiciler sökülmeli, temizlenmeli ve

yerine kaldırılmalıdır.
 Üst kasnak ayar volanı gevşetilmelidir.

 Haftalık bakımı
 Makinenin siperi kaldırılmalıdır.
 Kasnağa bağlı bulunan kesiciler sökülmeli, temizlenmeli ve yerine

kaldırılmalıdır.
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Resim 1.22: Haftalık temizlik (kesiciler sökülmüş)

 Kılavuz düzeni kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.
 Makinenin talaş ve tozları temizlenmeli, hava tutulmalı ve metal kısımları

ince yağ kullanılarak yağlanmalıdır.
 Makine kataloğuna uygun olarak kasnaklar ve kızak yatakları yağlama

noktalarından yağlanmalıdır.

 Yıllık bakımı

Makinenin bütün elemanları kontrol edilmelidir. Elemanların her biri için gerekli
onarma, değiştirme, yağlama ve ayarlama işlemi yapılmalıdır.

1.3.4. Şerit Testere Makinesinde Enine ve Boyuna Kesme Uygulamaları

Makineye uygun bir şerit testere laması takınız ve gerekli kontrolleri yapınız.4

Makinenin siperini istenilen biçme kalınlığına uygun ölçüde ayarlayınız ve siperi
sıkınız.

Resim 1.23: Genişlik ayarı

Üst kılavuz düzeninin yüksekliğini ayarlayarak sıkınız. Yardımcı bir kişi yoksa
makinenin ön ve arka tarafına uygun mesafede iki destek sehpası yerleştiriniz. Biçilecek
kalasın rendelenmiş yüzeyini makine tablası üzerine, rendelenmiş cumbasını sipere
dayayınız.

Makineyi çalıştırınız, kalasın ucundan iz yaptırarak geri çekip ölçü kontrolü yapınız.
Keseceğiniz ölçü uygun ise kesme işlemini tamamlayınız.
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Resim 1.24: Şerit testerede ölçü kontrolü

Kalası testerenin rahatça kesebileceği sevk hızı ile itiniz. Sevk hızını; kesme
yüksekliği arttıkça sert ağaçlarda, nemli ağaçlarda, karışık elyaflı, budaklı ağaçlarda
azaltınız.

Kesme işleminde şerit testere sıkışacak olursa iş parçasını geri çekmeyiniz, makineyi
durdurunuz. İş parçasının kesilen kısımlarına ağaçtan kamalar çakıp testere lamasının serbest
hareketini sağlayarak makineyi tekrar çalıştırıp kesme işlemini tamamlayınız.

Resim 1.25: Sıkışan şerit testere lamasının kamayla açılması

Reçineli ağaçları keserken şerit testere lamasını ve kasnakları mazotlu fırça ile
aralarda temizleyiniz. Kesilen kalas yüzeyi düzgünlüğünü kaybetmiş ise tekrar yüzeyi
rendeleyerek kesme işlemine devam ediniz.

Resim 1.26: Kasnağın mazotla temizlenmesi
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 Şerit testere makinesinde parçaları köşegen yönde kesmek
 Makinenin tablasını istenilen açıda ayarlayınız.
 Makine siperini, testere dişlerine değmeyecek şekilde ayarlayınız ve

sıkınız.
 Üst kılavuz düzeninin yüksekliğini ayarlayarak sıkınız.
 Makineyi çalıştırınız, kalasın ucundan iz yaptırarak geri çekip ölçü

kontrolü yapınız. Keseceğiniz ölçü uygun ise kesme işlemini
tamamlayınız.

Resim 1.27: Açılı parça kesmek

 İşlem bittikten sonra makineyi durdurunuz, tablayı yatay konuma
getirerek temizlik işlemini yapınız.

 Makine tablası sabit ise ya da tablanın eğilmesi istenmiyorsa aynı işlem
için iş parçasını ağaçtan yapılmış V kalıbı içinde yapmak mümkündür.
Bu kalıplar silindir ya da torna yapılmış iş parçalarının kesilmesinde de
kullanılabilir.

Resim 1.28: Şerit testere makinesinde daire parça boyu kesmek
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Resim 1.29: Şerit testere makinesinde üçgen parça kesmek

 Şerit testere makinesinde eğmeçli parça kesmek
 Makineye kesilecek kavise uygun şerit testere laması takınız.
 Makinenin siperini kaldırarak üst kılavuz düzeninin yüksekliğini

ayarlayınız.

Resim 1.30: Eğmeçli parçanın kesilmesi

 Makineyi çalıştırınız, çizilen kavis eğmeç ve çizgilere göre çizgi dışından
dikkatli bir şekilde kesiniz. Testerenin dönmeyeceği kadar küçük çaplı
eğmeçli kısımları önceden keserek çürütünüz. Testere lamasının dönmesi
mümkün olmadığı kavislerde lama eğilir ya da kasnaktan fırlar, kopabilir.

 Kesme işlemi bittiğinde makineyi durdurunuz ve temizliğini yapınız.

Resim 1.31: Eğmeçli parçanın çürütülerek kesilmesi
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 Şerit testere makinesinde dairesel tabla kesmek
 İş tablalarını kaba ölçülerde kare şeklinde kesiniz.
 Şerit testere makinesine uygun testere laması takarak siperi tabla

üzerinden kaldırınız.
 Kontratabla, kalın kontrplak veya mdf’den uygun ölçüde yardımcı tabla

hazırlayınız. Tablanın bir kenarını testere lamasına teğet ve kesme
doğrultusuna paralel olacak şekilde makine tablası üzerine yerleştiriniz.
Üst yüzeyde bir taşkınlık olmayacak şekilde kama veya cıvatalarla kalıbı
tablaya bağlayınız ya da uygun mesafede işkenceler ile bağlayınız.

 Yapılan kalıp üzerinde şerit testere diş ucundan 90º açılı bir doğru çiziniz.
Çizilen doğru üzerinde kalıp kenarından itibaren istenilen yarıçap
uzaklığında sivri uçlu eksen pimi bağlayınız.

 Kesilecek iş tablasını şerit testere lamasına yaklaştırınız, bir kenarın
ortası lamanın dişlerine dokunur durumda iken eksen pimi üzerine
bastırıp oturtunuz.

Resim 1.32: Dairesel tabla kesme kalıbı

 Makineyi çalıştırarak kesilecek tablayı eksen pimi üzerinde yavaş yavaş
döndürerek kesme işlemini tamamlayınız. İşlem bittiğinde makineyi
durdurarak iş parçasını çıkartınız ve makineyi temizleyiniz.

1.4. Planya Makinesinde Rendeleme

1.4.1. Tanıtılması ve Çeşitleri

Planya makinesi, iş parçalarının yüzeylerini rendeleyerek düzgün hâle getirme, komşu
iki yüzeyi birbirine dik veya istenen açıda rendeleme işlemlerinde kullanılan makinelerdir.

Planya makineleri, bıçak boyları ve tabla genişliklerine göre isimlendirilir. Planya
makinelerinin bıçak boyları ise 20, 25, 30, 40, 50, 60 cm’dir. Bıçak boyu ya da tabla
genişliği 30 cm olan bir planya makinesi 30’luk planya makinesi diye isimlendirilir. Tabla
genişledikçe ona orantılı olarak boyu da artar.

Planya makineleri bir başka yönden de şöyle isimlendirilir:

 Komple planya makinesi
 Tekli planya makinesi
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Komple planya makinesiyle tekli planya makinesi arasında çalışma sistemi açısından
hiçbir fark yoktur. Mil iki tarafa da uzatılarak bir ucuna matkap kovanı, tabla, sıkma ve
hareket kolları bağlanarak yatay delik makinesi gibi kullanılabilecek hâle getirilmiştir. Diğer
tarafına da bir tabla ilave edilmiş, daire testere ve top bıçakları bağlayarak daire testere ve
freze makinesi gibi kullanabilme imkânı sağlanmıştır.

Komple planya makinelerinin avantajlı yönleri olduğu gibi dezavantajlı yönleri de
vardır. Bir makineye birkaç makinenin işini yaptırma imkânı olmasına rağmen aynı anda
birkaç kişinin çalışması zor olduğundan bazı kısımlar boşuna çalışıp yıpranmış olur. Birkaç
kişi aynı anda çalışırsa bu sefer de karışıklık olur.

Resim 1.33: Komple planya makinesi

Resim 1.34: Tekli planya makinesi

 Gövde

Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan gövde, sarsıntısız çalışması için döküm
demirden yapılmıştır. Sarsıntıyı daha da azaltmak için cıvatalarla zemine bağlandığı da olur.

 Ön tabla

Rendelenecek iş parçasının üzerine oturtulduğu kısımdır. Ayar kolu yardımıyla talaş
miktarının ayarlanmasını da sağlar. Bazı makinelerde talaş kalınlığını gösteren ölçülü
göstergeler bulunur.
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 Arka tabla

Makineye verilen iş parçasının rendelenen yüzeyinin üzerine oturduğu kısımdır. Arka
tabla ayarı ile her zaman oynanmaz. Bilenmiş bıçak takılınca bıçak uçuş dairesinde
ayarlanarak kullanılır. Kendiliğinden bozulmadıkça ayarla oynanmaz.

 Arka Tabla Ayarlanması

Arka tabla bıçak uçuş dairesiyle aynı seviyede olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu iş
hassas bir şekilde yapılmazsa rendeleme düzgün olmaz. Bu ayarlama şu şekilde yapılır.

 Mil, bıçaklardan biri en üst seviyeye gelecek şekilde döndürülür.
 Arka tabla bıçak uçuş seviyesinin altına indirilir.
 Düzgün bir mastar alınır ve bir ucu bıçak diğer ucu arka tabla üzerine

gelecek şekilde makine üzerine konur.
 Mastarın kenarı bıçak ağzına ve tabla yüzüne tam olarak değinceye kadar

tabla yukarı kaldırılır.
 Mastar bıçak üzerinde ileri geri hareket ettirilir. Bu hareket, mili hafifçe

döndürmelidir.
 Arka tabla bu konumda sabitlenir.
 Sonra ön tabla ince talaşa göre ayarlanır.
 Makine çalıştırılır ve düzgün bir parça, ucundan 10- 15 cm rendelenir.
 Rendelenen yüzey arka tablaya çarpmayacak ve tabla ile arasından ışık

sızmayacak şekilde ilerlemelidir.
 Aynı parça bir de boydan boya geçirilir, kontrol edilerek ayar

tamamlanır.

 Mil ve bıçaklar

Planya makinesinin karşılıklı iki yatak arasında çalışan ve yatay konumda bir mili
vardır. Milin çevresine, bıçakların bağlanabilmesi için mil uzunluğunda kanallar açılmıştır.
Bu kanallara sıkma cıvataları ve kamalar yardımıyla bıçaklar sıkılır. Bıçak sayısı genellikle 3
veya 4 olur. Mil uzunlukları makinenin uzunluğunu belirler. Mil çapı ise uzunluğa orantılı
olarak 6–12 cm arasında değişir.

Resim 1.35: Planya bıçakları
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Şekil 1.36: Mil ve kesiti

 Siper

Ön tabla üzerine değişik düzenlerle bağlanmış olan siper, iş parçasının rendelenmiş
yüzünün dayanarak ilerlemesine ve komşu yüzeyin dik veya istenen açıda rendelenmesine
yardımcı olan makine parçasıdır.

Siperin tabla üzerinde istenen noktaya kaydırılmasını ve istenen açıda eğilmesini
sağlayan ayar düzenleri vardır.

Resim 1.37: Açılı ayarlanmış siper

 Ön tabla ayar kolu

Ön tablanın altında, çalışana yakın konumda ve kolayca kullanılabilecek konumda
bulunan bir koldur. Değişik şekillerde olabilir. Görevi iş parçasından alınacak talaş miktarını
belirlemektir. Kol ne kadar aşağıya indirilirse ön tabla da o kadar aşağı iner ve talaş miktarı
da ona paralel olarak artar, kol yukarıya kaldırılırsa talaş miktarı azalır.

 Arka tabla ayar kolu

Ön tablada olduğu gibi arka tablanın altındadır. Arka tablayı bıçak uçuş seviyesinde
ayarlamak görevi vardır. Her zaman ayarlanmaz, bıçak takılınca ayarlanır ve bırakılır.
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 Koruyucu

Makine çalışırken çalışan kişinin ellerini korumak için bıçakların üzerini, açıkta kalan
kısımlarını örten değişik koruyucu düzenleri vardır. Menteşeli basit koruyuculardan başka iş
parçasının genişliğine göre siperden uzaklaşan ve parça geçtikten sonra yay etkisiyle tekrar
kapanan koruyucular da vardır.

Resim 1.38: Koruyucu

1.4.2. Planya Bıçaklarını Sökmek ve Takmak

 Sökme işlemi
 Makinenin siper ve koruyucusunu sökünüz, tablayı temizleyiniz ve ön

tablayı iyice aşağı indiriniz.

Resim 1.39: Planya makinesi bıçaklarını sökerken ön tabla

 Uygun anahtarla, bıçak tespit vidalarını gevşetiniz. Burada dikkat
edilmesi gereken sıkma düzenini gevşetmek için cıvataların sıkma
yönünde çevrilmesidir.
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Resim 1.40: Planya makinesi bıçaklarının sökülmesi

 Bıçak ve sıkma kamasını yerinden çıkarıp sökülen kısımları temizleyiniz.
Aynı işlemi diğer bıçaklar için de tekrarlayınız.

 Takma işlemi
 Sıkma kamasını yerine oturtunuz, bilenmiş bıçağı dönüş yönüne uygun

olarak yatağına yerleştiriniz ve tespit vidalarını hafifçe sıkınız.
 Sert ağaçtan veya hafif metalden bir mastarı arka tabla üzerine tablaya

paralel olarak koyunuz.
 Arka tabla ağızlık parçasının ucuna gelen yeri kalemle işaretleyerek “A”

harfi yazınız. Mili çalışma yönünde hafifçe çeviriniz. Bıçak, mastarı ön
tablaya doğru sürükleyecektir. Bu durumda arka tabla ağızlık parçasının
ucuna gelen yeri işaretleyerek “B” harfi yazınız.

Resim 1.41: Planya makinesi bıçaklarının ayarlanması

Resim 1.42: Planya makinesi bıçaklarının ayarlanması
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 Aynı işlemi bıçağın ortasında ve diğer ucunda da yapınız. Mastarın
sürüklenmesi her yerde “A-B” kadar ise bıçak her noktada aynı miktar
çıkmış demektir.

 Takozun sürüklenmesi diğer yerlerde “A-B” mesafesinden fazla ise
bıçağı aşağı indiriniz, çok ise yukarı çıkarınız ve sıkma cıvatalarını azar
azar ve birer atlayarak sökme yönünde çevirerek bıçakları sabitleyiniz.

 Aynı işlemi diğer bıçaklarda da yaparak bıçak takma ve ayarlama
işlemini tamamlayınız.

 Arka tablanın bıçak uçuş dairesinde olduğunu kontrol ediniz. Arka tabla
bıçak uçuş dairesinden düşük olursa rendeleme sonunda ön tabladan
kurtulan parçanın uç kısmı aşağı düşer ve oyulur. Yüksek olması
durumunda ise iş parçası başlangıçta tablanın ucuna takılır, hafifçe
yükseltilerek itildiğinde ise konik bir rendeleme yapılır.

Planya ve kalınlık makinelerinin bıçaklarının ayarlanmasında ayar köprüsü de
kullanılır. Ayar köprüsü mili kolayca kavrayabilecek iki ayağı, bıçak taşkınlığını ayarlamak
için hassas ayar vidaları vardır. Bunlar, mil boyundadır ve mili iki baştan kavrar. Bilenmiş
bıçaklar yuvalarına oturtulup iki baştan hafifçe sıkılır. Ayar köprüsü milin üzerine oturtulup
bıçak iki baştan ayar köprüsüne değinceye kadar dışarı çıkarılır, çok çıkıntılı ise yuvasına
oturtulup sıkılır. Aynı işlem diğer bıçaklar için de tekrarlanarak işlem tamamlanır.

Resim 1.43: Planya makinesi bıçak ayarlanmasında kullanılan ayar köprüsü

Resim 1.44: Planya makinesi bıçak takılmasında kullanılan ayar köprüsü
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Resim 1.45: Ayar köprüsü ayağı ve ayar vidaları

Resim 1.46: Ayar köprüsünün mil üzerine oturtulması

Bıçakların daha düzgün ve duyarlı bir şekilde ayarlanması için bunlar dışında, daha
geliştirilmiş değişik ayarlama aparatları vardır, bunlarla da bıçak ayarı yapılabilir.

1.4.3. Planya Makinesinde Çalışma Güvenliği

 İş parçası üzerinde taş, çivi vb. yabancı cisimlerin bulunmadığını kontrol ediniz,
gerekiyorsa tel fırça ile fırçalayınız.

 30 cm’den kısa ve 1 cm’den ince parçaları serbest elle makineye vermeyiniz.
Vermeniz gerekiyorsa uygun bir itme parçası kullanınız.

 Mümkün olan her durumda koruyucu kullanınız.
 İş parçasını iterken elinizi bıçakların üzerinden geçirmeyiniz.
 Çalışırken makinenin sol yanında, yüzünüz makineye dönük, sol ayak ileride

ve sağlam bir şekilde durunuz.
 Bütün ayar ve bağlama düzenlerini, özellikle bıçak bağlama cıvatalarını sık sık

kontrol ediniz.
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 Talaş miktarını geniş yüzeylerde 2 mm, dar yüzeylerde 5 mm’den fazla
vermeyiniz.

 İş parçasını daima elyaf yönünde rendeleyiniz.
 İş parçasını iterken tablaya ve sipere sağlamca bastırınız.
 İşlem bittiğinde veya ayar değiştirileceği zaman şalteri kapatınız ve makinenin

tamamen durmasını bekleyiniz.
 Kör ve ağzı kırık bıçakla kesinlikle çalışmayınız.
 Makine normal hızını almadan çalışmaya başlamayınız.
 İş parçasını geriye çekerken bıçakların üzerinden geçirmeyiniz.
 Çalışma sırasında makinenin altında biriken talaşları makineyi durdurarak

temizleyiniz.
 Makta rendelemek için talaş miktarını azaltınız.

1.4.4. Planya Makinesinin Bakımı

 İşleme başlamadan önce
 Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz, kör bıçakla çalışmayınız.
 Tabla ayar kollarının normal çalıştığını kontrol ediniz.
 Siperin istenen açıda ayarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
 Koruyucunun normal çalıştığını ve bıçaklara dokunmadığını kontrol ediniz.
 Mil, bıçaklar, tabla üzerine yapışmış reçine vb. birikintileri mazotlu fırça ile

temizleyiniz.

 Günlük bakım

Her çalışma sonunda, makine üzerinde biriken talaşları temizleyiniz.

 Haftalık bakım

 Makinenin talaş ve tozlarını temizleyiniz, bütün metal kısımlarını ince
yağ ile hafifçe yağlayınız.

 Mil ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını, makine kataloğunda
belirtildiği şekilde yağlayınız.

 Yıllık genel bakım

 Tablanın kızak cıvatalarını ve kamalarını sökünüz, tablaları yataklarından
kaydırarak indiriniz. Bütün yatak ve vidaları temizleyiniz, ince yağ ile
yağlayıp tekrar takınız.

 Bıçakları sökünüz, yatakları, yayları ve sıkma elemanlarını temizleyiniz.
Bozulmuş parçaları değiştiriniz ve tekrar takarak ayarlayınız.

 Düzgün bir mastarla tablaların birbirine ve mile paralelliğini kontrol
ediniz.

 Düzgün ve uzun bir mastarla tabla düzlemlerinin birbirine paralelliğini
kontrol ediniz.

 Motor, şalter ve kablo bağlantılarını, kayış ve kasnakları, siper ve
koruyucuları kontrol ediniz.
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1.5. Kalınlık Makinesinde Kalınlık Çıkarma

1.5.1. Tanıtılması

Kalınlık makinesi, bir yüzü planya makinesinde rendelenerek düzeltilmiş iş
parçalarının kalınlıklarını eşit ve düzgün olarak rendelemede kullanılan, otomatik sevk
düzenli bir temel ağaç işleme makinesidir.

Cumbası rendelenmiş kalın parçaların genişliklerini de çıkartmak mümkündür.

Resim 1.47: Kalınlık makinesi

Kalınlık makineleri de planya makineleri gibi bıçak boyları ve tabla genişliklerine
göre çeşitlendirilir ve isimlendirilir. Bıçak boyları 30, 40, 50, 160 cm’dir. Bıçak boyu ya da
tabla genişliği 30 cm olan bir kalınlık makinesine 30’luk kalınlık makinesi denir.

Kalınlık makineleri sistem olarak birbirinin aynıdır. Her üretici firma kendine göre
şeklinde bazı değişiklikler yapsa da çalışma sistemlerinde bir fark yoktur.

Kalınlık makineleri tek milli ve çift milli diye de ikiye ayrılır. Çift milli makineler
piyasada çok yaygın değildir. Çift milli makinelerde üstte ve altta iki adet bıçak takılmış mil
vardır. Makineye verilen iş parçasının bir yüzünü planya makinesinde düzeltmeye gerek
yoktur. Makineye verilen iş parçasının aynı anda iki yüzü de rendelenerek kalınlığı çıkarılır.
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 Gövde

Makinenin elemanlarını üzerinde taşıyan gövdede kalınlık ayarını gösteren bir ölçü
cetveli vardır.

Resim 1.48: Otomatik yükseklik ayarı ve ölçü cetveli

 Tabla

Makinenin gövdesi içinde yatay olarak duran tabla, iş parçasının üzerinden
kaydırılarak kalınlığının çıkarılmasına yarar. Tablanın yüksekliği istenen parça kalınlığına
göre bir yükseklik ayar kolu yardımıyla ayarlanabilir ve bu ayar gövde üzerindeki bir ölçü
cetvelinden okunur.

Tabla içinde, üst silindirlerin tam karşısında, tablaya tam paralel iki adet alt silindir
vardır.

 Mil ve bıçaklar

Kalınlık makinesinin, planya makinesinde olduğu gibi yatay konumda çalışan bir mili
vardır. Milin çevresine, bıçakların bağlanabilmesi için mil uzunluğunda kanallar açılmıştır.
Bu kanallara sıkma cıvataları ve kamalar yardımıyla bıçaklar sıkılır. Bıçak sayısı genellikle 3
veya 4 olur. Mil uzunlukları makinenin isimlendirme ölçüsüdür.

 Geri tepme emniyet tırnakları

Bu tırnaklar, makineye verilen iş parçasının, bıçaklar tarafından geriye fırlatılmasını
önlemeye yarar. İtme silindirinden önce gelir, bir diğer görevi de çok kalın parçaların
makineye verilmesini engeller ve makine zorlanmaz.

 Üst sevk silindirleri

Üst sevk silindirleri itme ve çekme silindirleri olarak ikiye ayrılır. İtme silindiri
bıçaktan önce gelir, iş parçasını iterek bıçağa verir. Parçayı iyi kavraması için çevresine
boylu boyunca dişler açılmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 1 mm kadar aşağıdadır.
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Aynı anda değişik kalınlıktaki parçaların makineden geçirilebilmesi için silindirler çok
parçalı ve içten yaylı yapılmıştır.

Bıçakların arkasında bulunan silindire çekme silindiri denir. Kalınlığı çıkan parçanın
rendelenmiş yüzünün zedelenmemesi için yüzeyi düzgündür hatta bazı makinelerde çekme
silindirinin yüzeyi lastik ya da kauçukla kaplanmıştır. Bıçak uçuş dairesinden 0,5 mm
aşağıdadır.

İtme ve çekme silindirleri hareketlerini makine motorundan ayrı bir motordan alır.
Ancak devirleri azdır.

Resim 149: Kesici, silindirler ve baskı kirişi

 Ön baskı kirişi

İtme silindirleri ile mil arasında ve bıçak uçuş dairesinden 0,2–0,5 mm aşağıdadır.
İtme silindirinden kurtulan iş parçasını yaylı olarak bastırarak titrememesini sağlar. Farklı
kalınlıklardaki parçaları aynı anda makineye bastırabilmek için itme silindirinde olduğu gibi
çok parçalı olarak yapılmıştır.

 Arka baskı kirişi

Mil ile çekme silindiri arasında bulunan arka baskı kirişi tek parça hâlinde ve iki
başlarından yaylı olarak çalışır. Bıçaktan kurtulan iş parçasının titremeden dışarı çıkmasını
sağlar.

 Kapak

Bıçak ve silindirlerin üzerini örterek talaş ve budakların fırlamasını önler.
Gerektiğinde ve bıçaklar değişeceği zaman açılıp kapanabilecek şekildedir.

Resim 1.50: Açılabilen kapak
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 Hız ayarlayıcı

Üst silindirler hareketlerini makinenin ana motorundan ayrı bir motordan alır.
Parçanın ilerleme hızı üst silindirlerin devir sayısına bağlıdır. İlerleme hızı dar parçalarda
fazla, geniş parçalarda az olmalıdır. Hız ayarlayıcı bu ilerleme hızını ayar, gerekirse ilerleme
hızını dolayısıyla üst silindirlerin hareketini tamamen durdurabilir. Hız ayarlayıcıya vites
kutusu da denir.

 Alt silindirler

Alt tabla üzerinde itme ve çekme silindirlerinin tam karşısında bulunur. Kalınlığı
çıkacak parçaya bıçak ve üst silindirler kuvvetle basar. Ve bir sürtünme meydana gelir. Bu
sürtünmeyi ortadan kaldırmak için alt silindirler yapılmıştır. Alt silindirler sürtünmeyi
azaltmak için tabla yüzeyinden 0,2–0,3 mm yukarıdadır. Hareketlerini motordan almazlar,
sürtünme sayesinde dönerler.

 Yükseklik ayar kolu

Alt tablanın yüksekliğini dolayısıyla iş parçasının kalınlığını ayarlayan, makinenin yan
tarafında olan ve elle kumanda edilen koldur. Bazı firmaların ürettiği makinelerde yükseklik
ayarı otomatik olarak yapılır.

1.5.2. Kalınlık Makinesi Bıçaklarını Sökmek ve Takmak

 Makinenin üst kapağını kaldırınız, talaşlarını temizleyiniz ve planya
makinesindeki sökme işlemini aynen uygulayınız.

 Bıçak ayar köprüsünü kontrol ediniz, mil üzerine yerleştiriniz ve bıçakların
taşkınlığını ayarlayınız.

 Bıçakların yüksek kısımlarını bir ağaç parça ile içeri vurunuz, düşük kısımları
ise dışa çektiriniz.

 Bıçak tespit vidalarını planya makinesinde olduğu gibi sıkınız.
 Üst kapağı kapatınız, makineyi çalıştırıp durdurarak son kontrolünü yapınız.

1.5.3. Kalınlık Makinesi Çalışma Güvenliği

 Parça yüzeyinde çivi, taş vb. yabancı cisimlerin bulunup bulunmadığını kontrol
ediniz, gerekirse tel fırça ile temizleyiniz.

 Budaklı, çatlak ve bir yüzü planya makinesinde düzeltilmemiş parçaları
makineye vermeyiniz.

 Parçayı daima elyaf yönünde rendeleyiniz.
 İş parçasının boyu sevk silindirleri arasındaki mesafeden biraz daha uzun

olmalıdır. Bu mesafeden kısa parçaları makineye vermeyiniz.
 1 cm’den daha ince parçaları alt destek parçası olmaksızın makineye

vermeyiniz.
 Kalınlığı az, genişliği fazla olan parçaların genişliklerini makinede

çıkarmayınız. Parça yana eğilir ve açısı bozulur.
 Çalışırken makinenin tam arkasında değil yan tarafında durunuz.



31

 Tabla hizasına eğilip çalışan makinenin içine kesinlikle bakmayınız. Talaş ve
parçalar gözünüze fırlayabilir.

 İtme silindirleri çok parçalı değilse farklı kalınlıktaki parçaları makineye yan
yana vermeyiniz.

 Parçayı makineye verirken ve alırken elinizi tabla hizasından daha içeri
sokmayınız.

 Rendeleme sırasında sıkışma olursa hemen sevk sistemini ve makineyi
durdurunuz. Sonra tablayı aşağı indirerek parçayı geriye çekiniz.

 Uzun parçaların makineden çıkışta sarkmasını önlemek için bir yardımcı
eleman veya destek sehpası kullanınız.

 Talaş kalınlığını işin özelliğine göre ve makineyi zorlamayacak şekilde
ayarlayınız.

1.5.4. Kalınlık Makinesinin Bakımı

 İşleme başlamadan önce
 Bıçakların keskinliğini kontrol ediniz, kör bıçakla çalışmayınız.
 Tabla yükseklik ayar düzenini varsa talaş emme düzenini kontrol ediniz.
 Mil ve bıçaklar, sevk silindirleri ve tabla üzerindeki reçine vb.

birikintileri mazotla temizleyiniz.

 Günlük bakım
Günlük çalışma sonunda makine üzerindeki talaş ve tozları temizleyiniz.

 Haftalık bakım
 Mil, silindir ve kızak yataklarındaki yağlama noktalarını, makine

kataloğunda belirtildiği şekilde yağlayınız.
 Makineyi temizleyiniz, bütün metal yüzeylerini ince yağ ile yağlayınız.

 Yıllık genel bakım
 Motor, şalter ve kablo bağlantılarını kontrol ediniz.
 Kayış, kasnak ve dişlileri kontrol ediniz.
 Bıçak yataklarını kontrol ediniz.
 Sevk silindirlerini ve yaylarını kontrol ediniz.
 Tabla ayar düzenlerini kontrol ediniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Tezgâh hattı uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tezgâh hattının boyutlarını belirleyiniz.
 Tezgâh hattı boyutlarını projeden

çıkarınız.

 Tezgâh hattı yapımında kullanılacak
malzemelerin cins ve boyutlarını belirleyiniz.

 Kurulacak tezgâh hattının boyuna
ve teknenin boyutlarına uygun
malzemeleri seçiniz.

 Parçaları belirlediğiniz ölçülerde işleyiniz.  Uygun makineleri kullanınız.
 Tezgâh hattını oluşturan her bir sehpayı ayrı

ayrı yapınız.

 Sehpaların ölçü ve gönyelerine
dikkat ediniz.

 Tezgâh elemanlarını birleştirip zemine
sabitleyiniz.

 Tezgâh elemanlarını zemine
devrilmeyecek şekilde sabitleyiniz.

 Kurulan tezgâh hattını yatay ve düşey
doğrultuda dengeleyiniz.

 Tezgâh hattını lazer terazi aletini
kullanarak veya sulu terazi
kullanarak yatay doğrultuda, şakul
kullanarak düşey doğrultuda
teraziye alınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Tezgâh hattının boyunu projeye göre belirlendiniz mi?
2. Tezgâh hattının yapımında yeterli dayanıma sahip malzemeleri

seçtiniz mi?
3. Tezgâh hattı zemine yeterince sağlam bir şekilde sabitlendi mi?
4. Tezgâh hattını kurduktan sonra yatay düzlemde kontrolünü yaptınız mı?
5. Tezgâh hattını kurduktan sonra dikey düzlemde kontrolünü yaptınız mı?
6. Atölyenin bakımını ve temizliğini yaptınız mı?
7. Akşam çıkışlarında şalterin kapalı olup olmadığını kontrol ettiniz 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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi tezgâh hattı yapımında kullanılan malzemelerdendir?
A) Plastik malzemeler
B) Ahşap malzemeler
C) Çelik konstrüksiyon
D) Esnek malzemeler

2. Aşağıdakilerden hangisi tezgâh hattı yapımında kullanılan malzemelerde aranan
özelliklerden değildir?
A) Yeterli dayanıma sahip olmalı
B) Esnek olmamalı
C) Deforme olmamalı
D) Kuru olmamalı

Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.

3. ( ) Tezgâh hattı yapımında esnek malzemeler kullanılmalıdır.

4. ( ) Tezgâh hattı sağlam bir zemin üzerine yapılmalıdır.

5. ( ) Tezgâh hattı omurga formuna uygun olmalıdır.

6. ( ) Tezgâh hattı düşey konumda lazer terazi veya sulu terazi ile dengelenir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



35

ÖĞRENME FAALİYETİ-2
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda tekniğine uygun

düzgün ve ölçüsünde masif omurga yapabileceksiniz.

 Yakınınızda bulunan tersanelerden tekne ve yatlarda masif omurga üretim

teknikleriyle ilgili bilgi alınız.

 İnternetten tekne ve yatlarda masif omurga yapım tekniklerini araştırınız.

2. MASİF OMURGA YAPMA

2.1. Tanıtılması

Teknenin bütün yapı elemanlarını üzerinde taşıyan, baştan kıça kadar uzanan ahşap
parçalardır. Genellikle yekpare malzemeden yapılır. Büyük boyutlu teknelere göre yekpare
malzeme bulmak zordur. Bu yüzden büyük tekne omurgaları boy ekleme yapılarak istenilen
uzunluğa getirilir.

Tekne yapımında ilk aşama omurganın yapılması olup en temel yapı elemanı
omurgadır. Öyle ki tekne yapımı buradan başlar ve diğer bütün yapı elemanları bunun
üzerine inşa edilir.

Omurga mümkün olduğu kadar boyuna tek parçadan yapılmalıdır. Ancak 10 – 15 m
uzunluğundaki teknelere göre yekpare malzeme (ahşap) bulmak zor olduğu için maliyeti
düşürmek amacıyla boy yönünde yapılan eklemelerle istenilen uzunlukta omurga yapmak
mümkündür.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Masif omurga

Omurga yapımında kullanılan ahşap malzemelerde aranan özellikler genel olarak
tekne yapımında kullanılan ahşap malzemelerde aranan özelliklere benzer. Ancak daha önce
de belirttiğimiz gibi omurga teknenin bütün elemanlarını üzerinde taşıdığı için ve dış etkilere
açık oldukları için diğer elemanlara göre daha dayanıklı olmalıdır. Çünkü bu elemanlar hava
ve deniz şartlarına açıktır. Bunun yanında ahşabın ömür özelliği, sağlamlığı, ağırlığı ve
rutubet ile hava sıcaklığına göre uzama katsayısı seçimde önemli faktörler olarak dikkate
alınır.

Şekil 2.1: Klasik bir teknenin yapı elemanları (uskuna) boyuna kesit

Gerek malzemelerinin seçimi, gerekse imalat resminde belirtilen biçim ve boyutlarda
omurga üretimi, teknenin sağlamlığı ve dengesi açısından büyük önem taşır. Biçim ve
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boyutlar üzerinde tekne tipinin olduğu kadar teknenin kullanılacağı bölgesel şartların da
önemi vardır. Yani tekne hangi amaçla ve hangi denizde kullanılacaksa bu faktörler ona
birtakım özellikler kazandıracaktır.

Omurga imalatında ana ham madde olan ahşap malzemenin seçiminde göz önünde
bulundurulması gereken hususlar aşağıda verilmiştir:

 Omurga yapımında kullanılacak ahşap malzeme, teknenin bütün yükünü
taşıyacağından dayanımı yüksek olmalıdır. Ayrıca yoğun rutubetin bozucu
etkilerine karşı dayanıklı olmalıdır.

 Kullanım yerlerinde, tekne iskeletini oluşturan taşıyıcı elemanlar (omurga,
postalar, döşekler vb.) sürtünme, çarpma ve aşınma gibi mekanik etkilere maruz
kalır. Bu nedenle özellikle taşıyıcı görevini üstlenen ahşap elemanların fiziksel
ve mekaniksel direnç özellikleri yüksek olmalıdır.

 Ahşap tekne, denizde yaşayan ve ağaç malzemeyi tahrip eden biyolojik odun
zararlılarının da tehdidine maruz kalmaktadır. Bu zararlıların en önemlileri,
Terodo navalis L. (oyucu midye) ve Limnoria lignerum sars (Delici tespih
böceği)tır. Bu canlılar, gerek beslenmek ve gerekse barınmak amacıyla oduna
arız olmakta ve odun içerisinde açtıkları yollarla odunu tahrip etmektedir. Bu
zararlıların oduna arız olmasını engellemek amacıyla özellikle suyla temas eden
ahşap kısımlar katran yağı ya da epoksi reçinesiyle emprenye edilmektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere tekne yapımında kullanılacak ahşap malzemenin
koruyucu maddelerle emprenye edilebilme özeliğinin yüksek olması
gerekmektedir. Ancak emprenye işleminin yapışma direnci ile ilişkisi de
önemlidir. Nitekim yapılan araştırmalar, emprenye işleminin yapışma direncini
azalttığını göstermektedir.

 Tekne konstrüksiyonunda, yapıştırıcı maddeler yardımıyla birbirlerine çeşitli
birleştirme şekilleriyle yapıştırılan ağaç malzemelerin, kullanılan yapıştırıcı
maddelerle iyi uyum sağlaması ve çok sağlam bir yapışma direnci göstermesi
gerekir.

 Omurgalar mümkün olduğu kadar boyuna tek parça ağaçlardan yapılmalıdır. Bu
nedenle düzgün liflere sahip tomruk seçilir. Tomruktan en iyi omurga parçasını
elde temek için sadece iç odundan öz kısmını içine alan bir dikdörtgen kesit
çıkarılmalıdır. Ancak 10 – 15 m uzunluktaki teknelere göre yekpare malzeme
bulmak zor olduğu için maliyeti düşürmek amacıyla boy yönünde yapılan
eklemeler gibi enine yapıştırma yöntemi ile de istenilen boyda omurga yapmak
mümkündür.
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Şekil 2.2: Omurga boy ekleme şekilleri

Omurgalar, üretimi düşünülen teknenin boyuna göre farklı ölçülerde yapılır.

Boy L (m)
OMURGA

Kalınlık
(mm)

Derinlik
(mm)

14 285 140
16 320 160
18 355 175
20 385 195
22 410 210
24 435 230

Tablo 2.1:Tekne boyuna göre omurga ölçüleri

Omurgalar sürekli yoğun nem, zorlu deniz şartları, dışarıdan gelecek darbeler vb.
birçok faktörün etkisine maruz kalmaktadır. Bu nedenle konstrüksiyonel olarak sağlam
olmaları, üretimlerinde kaliteli malzemelerin kullanılması ve iyi bir işçiliğin uygulanması
gerekmektedir. Genelde omurga yapımında dikkat edilmesi gereken üç önemli husus vardır.
Bunlar; ahşap malzeme seçimi, uygulanan konstrüksiyon ve yapıştırıcı madde seçimidir.
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2.2. Çeşitleri

Ahşap omurgalar üretim tekniğine göre masif ve lamine olmak üzere iki çeşittir.
Kullanım amacına göre ise ana omurga, iç omurga, kontra omurga ve salma omurga olarak
dörde ayrılır. Omurgalar tekne üzerindeki konum ve kullanım amaçlarına göre farklılıklar
arz etmektedir.

Resim 2.2: Omurga çeşitleri (1. Omurga, 2. İç omurga, 3. Salma)

 Ana omurga

Ahşap malzemeler kullanılarak masif veya lamine yöntemle imal edilmektedir. Alt
kısmında boydan boya uzanır, üzerinde tekne dış kaplama uçlarının yerleştirileceği (borda
kaplaması) aşoz oyukları bulunur. Teknenin yapı elemanlarının hepsi üzerine kurulur.

Resim 2.3: Masif omurga
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Resim 2.4: Lamine omurga

 İç omurga

Omurganın tekneye bağlanmasını sağlayan parçadır. Baş tarafta baş bodoslama
praçolu üzerindeki döşek hizasından başlar, kıç tarafta bodoslama temeline kadar devam
eder. Döşekler üzerinde hazırlanan yatağa yerleştirilir. Ana omurga gibi boyuna tek parçadan
yapılır. Masif veya lamine yöntemle üretilir. Ana omurga iç omurgaya arada döşekler olacak
şekilde uzun saplamalarla bağlanır.

Resim 2.5: İç omurga ve bağlantı elemanları Resim 2.6: Lamine iç omurga

 Kontra omurga

Ana omurgayı çarpma, sürtünme ve aşınma gibi dış etkilerden korumak amacıyla ana
omurganın altına yerleştirilir.

Şekil 2.3: Kontra omurga

 Salma (balast) omurga

Özellikle yelkenli tekne ve yatlarda ağırlık merkezini aşağı çekerek büyük açılarda
meyil yapmaya olanak sağlar. Salma omurga, omurganın hemen altında yer alır. Kurşundan,
demirden veya betondan yapılan salma omurganın tasarımında belirlenen boyutlarda kalıbı
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oluşturulur. Dökümü yapıldıktan sonra teknenin kurulmasına geçilebileceği gibi tekne
kurulduktan sonrada yerine yerleştirilebilir. Salma omurgalar omurgaya saplama ve somunla
monte edilir. Salma omurgalar teknenin özelliğine göre yerleşim ve yapı bakımından
farklılıklar gösterir.

Resim 2.7: Ana omurganın altında metal kalıp içerisine dökülmüş beton salma ve bağlantı
saplamaları

Resim 2.8: Torpil salma modelleri
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2.3. Masif Omurga Yapımında Kullanılan Ağaçlar

Türk Loyduna göre omurga yapımında kullanılabilecek ahşap cinsleri ve uygunluk
dereceleri aşağıya çıkarılmıştır:
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Omurga I II II II III II II II II III I

Ahşap malzemenin kullanım uygunluğu:

I - Çok uygun
II - Oldukça uygun
III - Az derecede uygun

Tablo 2.2: Omurga yapımına uygun olan ağaçlar ve uygunluk dereceleri

Omurga yapımında kullanılan ahşap malzemelerde aranan özellikler genel olarak
tekne yapımında kullanılan ahşap malzemelerde aranan özelliklere benzer. Ancak daha önce
de belirttiğimiz gibi omurga teknenin diğer elemanlarına göre daha dayanıklı olma özelliği
de taşımalıdır. Çünkü bu elemanlar dışarıdan gelebilecek darbelere ve deniz şartlarına
açıktır. Bunun yanında ahşabın ömür özelliği, sağlamlığı, ağırlığı ve rutubet ile hava
sıcaklığına göre uzama katsayısı seçimde önemli faktörler olarak dikkate alınır. Omurga
yapımında kullanılan ahşap malzeme kurutulmuş olmalı, nem oranı % 15 civarında
bulunmalıdır.

Omurga yapımında yüksek mukavemetli ve uzun ömürlü ağaçlar tercih edilmelidir.
Teak, iroko ve makore en uzun ömürlü (25 yıldan fazla) ağaçlardır. Meşe, maun, sapeli gibi
ağaçlar ise daha çok kullanılanlar olup ömürleri 15 ile 25 yıl arasıdır. Bu süreler hiçbir
koruyucu işlem uygulanmadan öngörülen sürelerdir. Yani gerçekte ömürleri çok daha
fazladır. Sözünü ettiğimiz teak, iroko ve makore gibi ağaçalar ülkemizde yetişmeyip tekne
müşterisinin talebi doğrultusunda ithal edilmektedir. Ülkemizde daha çok meşe, maun ve
kestane ağaçları tercih edilmektedir.

Resim 2.10: Doussie
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 Doussie

Menşei Afrika’dır. Diri odun beyazımsı ile açık sarı, öz odun kırmızımsı
kahverengidir. Diri odun böceklere karşı hassas, öz odun mantar ve böceklere karşı çok
dayanıklı; termitlere, asitlere karşı oldukça dayanıklı, deniz hayvanlarına karşı dayanıklıdır.

Kesmeye karşı yüksek direnç gösterdiğinden işlenmesi güçtür. Aletlerde kesici
kısımların sert metalden yapılması uygundur. Çivileme ve vidalamada ön delme işlemine
gerek vardır. Yapıştırma kolaydır, renklendirme iyi değildir. Meşe ve teak yerine
kullanılabilen bir ağaçtır.

Resim 2.11: Iroko

 Iroko

Afrika’da yetişen bir ağaçtır. Diri odunu mantar ve böceklere karşı hassas, öz odunu
mantar, termit ve deniz zararlılarına karşı dayanıklıdır. Diri odunu kolay, öz odunu zor
emprenye edilir.

El aletleri ve makinelerde kolay işlenir. Çivileme ve vidalamada ön delme uygundur.
Sentetik tutkal kullanılmalıdır. Yüzeylerde doldurma ve temizleme yapıldığında mükemmel
bir cilalama mümkün olmaktadır.

Resim 2.12: Karaağaç

150’ye yakın türü olmasına rağmen bunlardan yalnızca beşi tekne yapımında
kullanılır. Yerli karaağaç Karadeniz Bölgesi’nde orman hâlinde, Avrupa’daki türü ise
İskandinavya’da ve Rusya’nın kuzeyinde yetişir. Ayrıca üç türü de ABD’nin Missisipi
Vadisi'nde, Rocky Dağları'nda ve kuzey kısımlarında bulunur.

Yeni kesilmiş karaağaçta dış odun sarımsı beyazdır. Zamanla koyulaşarak açık kırmızı
kahverengi olur. İç odunu ise açık tonda çikolata kahverengisi rengindedir. Yerli
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karaağacının en değerli türü "ova karaağacı" olarak bilinir. Ova karaağacının kerestesi sert,
sıkı yapılıdır. Uzun liflidir. Meşe kadar dayanıklıdır. Basınca karşı dayanımı iyidir. Zor
işlenir. Kesici aletlerin ağızlarını çabuk köreltir. İyi boyanır ve verniklenir.

Avrupa karaağacı, yüksek esnekliğe sahiptir ve buharla eğme işine uygundur. İyi bir
boyutsal dengesi vardır. İç odunu suya dayanıklıdır. Dış tehditlere karşı ak meşeden daha iyi
korunur. İyi çivi ve vida tutar.

Resim 2.13: Kestane

Anadolu kestanesinin Avrupa ve Amerika’da yetişen türlerine göre tekne yapımına
daha uygun olduğu görülmüştür. Kereste olarak meşeye benzer. Dış odunu kirli sarı, bazen
beyaz ve gri olur. İç odunu sarı kahverengidir. Tekne yapımına çok uygun bir ağaç olan
Anadolu kestanesi, sert, sıkı yapılı ve esnektir. Az çalışır. Havanın bozucu etkilerine
dayanıklıdır. Bol tanenlidir, bu yüzden çok iyi boyanır ve iyi verniklenir.

Mantarlara ve mikroorganizmalara karşı dayanıklıdır. Su altında olağanüstü bir
dayanım gücü vardır. Çivi, vida ve tutkalla iyi bağlantı kurar. Vurulma, basılma, ezilme,
sürtünme gibi fizik etkilere dayanımı yüksektir.

Kestane ağacı keresteleri, kaplama yapılmadan önce yapısında bulunan bazı suda
çözünen ekstraktif maddeleri odundan uzaklaştırmak için bir süre deniz içinde
bekletilmektedir. Keresteler denizden çıkarıldıktan sonra doğal kurumaya bırakılır.
Kurutulan keresteler doğal eğiminde yerine göre kullanılır. Çok eğimli kereste bölümlerinde
nadir olarak ısıtma ve kaynatma yöntemi kullanılarak ağaca esnek bir yapı kazandırılır.

Resim 2.14: Makore

Menşei Afrika olan bu ağaca, piyasalarda Afrika kirazı ismiyle de rastlanmaktadır.
Diri odun kremsi- kırmızımsı beyaz renkte, öz odun pembe ile kırmızımsı kahverengindedir.
Kesimden sonra diri odun ve öz odun koyulaşır. Düzgün lifli, parlak, çok dekoratif bir
ağaçtır.

Diri odun böceklere karşı hassas, öz odun son derece dayanıklı ve termitlere karşı
dirençlidir.
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Yüksek oranda silis ihtiva ettiğinden körleştirici etkisi vardır. Kuruduğunda bu etki
daha da artmaktadır. Kesimde tungsten karpit uçlu testereler kullanılmalıdır. Çivilemede ve
vidalamada ön delme işlemine gerek vardır.

Resim 2.15: Meşe

Diri odunu 2 - 5 cm genişliğinde, sarımsı beyaz renkte, öz odunu açık kahverengi olup
giderek koyulaşan bir ağaçtır. Öz odunu çok dayanıklıdır ancak zor emprenye edilir. Orta
şiddetli körleştirme etkisi vardır. Aletler keskin olmalıdır. Çivileme güç olduğundan ön
delme işlemi uygundur. Yapıştırılması iyidir.

Resim 2.16: Sapelli

Afrika’da yetişen bir ağaçtır. Boyu 45 metreye, çapı 120 – 180 cm civarına ulaşır. Öz
odun kırmızımsı kahverengi, az lifli, ince damarlıdır. Kolay kesilebilir, iyi yapışır ve iyi cila
kabul eder. Çiviyi ve vidayı tutma özelliği iyidir.

Resim 2.17: Teak

Menşei Güneydoğu Asya olan bir ağaçtır. Hindistan, Birmanya, Tayland ve
Vietnam’da yetişir. Yosun ve haşerelere karşı çok dirençlidir. İşlenmesi orta derecede
güçtür. Körleştirme etkisi fazladır. Bu nedenle tungsten karpit uçlu testereler kullanılmalıdır.
Çivileme ve vidalamada ön delme işlemine gerek vardır. Yeni planyalanmış ve
zımparalanmış yüzeyler iyi derecede cilalanır.
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2.4. Aşoz

Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en
dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuvalardır.

Resim 2.18: Omurga üzerindeki aşoz kanalı

Aşozlar borda kaplamalarını tam olarak karşılayabilecek şekilde düzgün açılmalıdır.
Kaplamaların sağlam bir şekilde yerleşmelerine olanak sağlayacak kadar derin olmalı, her iki
kanal yüzeyinde yüzey temizliği yapılmış ve yeterli et kalınlığında olmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Masif omurga uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Masif omurga yapmak için projeye uygun

zemini hazırlayınız.

 Yapılacak olan omurgaya uygun
tezgâh hattı hazırlayınız.

 Yapılacak omurga ölçülerde ahşap malzeme
temin ediniz.

 Üretilecek omurganın
özelliklerine uygun ahşap
malzeme temin ediniz.

 Omurga yapılacak malzemeyi ölçülerinde
kesiniz.

 Malzemeyi projede belirtilen boy
ölçüsüne getiriniz.

 Boy ölçüsünde kesilen malzemeyi projede
belirtilen ebatlarda biçiniz.

 Boy ölçüsünde kesilen
malzemeyi, öz odununu
merkezleyecek şekilde
ölçülerinde şerit testere ile
biçiniz.

 Biçilen omurganın yüzeyini temizleyiniz.
 Planya veya kalınlık makineleri

kullanarak omurganın yüzey
temizliğini yapınız.

 Omurgaya aşoz oyukları açınız.

 Projeye göre hazırlanan
omurganın üst ya da yanlarına
aşoz oyukları açınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Aşoz oyuklarının temizliğini yapınız.

 Açılan aşoz oyuklarının temizliğini
yapınız.

 Temizliğini kontrol ediniz.
 İş bitiminde mutlaka gerekli kontrolleri

yapınız.
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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. Tezgâh hattı için uygun zemin seçtiniz mi?
2. Tezgâh hattının boyutlarını projeye göre belirlendiniz mi?
3. Masif omurga için projede belirtilen özeliklere sahip malzeme

seçtiniz mi?
4. Masif malzemeyi ölçülerinde kesitiniz mi?
5. Malzemeye uygun makineler kullanarak işlediniz mi?
6. Masif omurganın yüzey temizliğini yaptınız mı?
7. Omurga üzerine aşoz oluklarını yeterli derinlikte açtınız mı?
8. Aşozlarda temizlik yaptınız mı?
9. Şalteri açtıktan sonra makinenin devrini almasını beklemediniz

mi?
10. Makinenin tamamen durmasını beklediniz mi?
11. Akşam paydostan sonra şalterleri kapattınız mı?

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Teknenin bütün yapı elemanlarını taşıyan ana parça aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kontra omurga
B) Ana omurga
C) Salma omurga
D) İç omurga

2. Aşağıdakilerden hangisi omurga yapılacak ağaçta aranan özeliklerden değildir?
A) Dayanımının yüksek olması
B) Düzgün liflere sahip olması
C) Emprenye edilebilme özelliğinin yüksek olması
D) Reçineli olması

3. Omurga yapılacak ağaçların emprenye edilmesinin amacı nedir?
A) Malzemenin yumuşatılması
B) Zararlılara karşı koruyucu özelik kazandırılması
C) Dayanımının artırılması
D) Reçinelerden arındırılması

4. Aşağıdakilerden hangisi boy ekleme yöntemlerinden değildir?
A) Kademe geçmeli birleştirme
B) Kademeli kamalı birleştirme
C) Alın alına birleştirme
D) Kamalı düzlemsel birleştirme

5. Aşağıdakilerden hangisi teknenin dengesini korumaya yardımcı olmak için yapılan
omurgadır?
A) Kontra omurga
B) Balast omurga
C) İç omurga
D) Ana omurga

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Omurgaların ekleme yöntemleriyle üretilmesi tercih edilir.

7. ( ) Omurga yapılacak malzemelerin reçinelerinden arındırılmış olması istenir.

8. ( ) Kestane kerestesi denizde bekletilerek emprenye edilir.

9. ( ) Omurga yapılacak ağaçların ıslak olması tercih edilir.

10. ( ) Cam omurga yapımında tercih edilen bir ağaçtır.

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
Bu öğrenme faaliyetinde verilen bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ahşap

malzemeyi seçip düzgün, ölçüsünde, kurallara uygun bir şekilde yapıştırma yöntemiyle
omurga yapabileceksiniz

 Çevrenizde ahşap tekne inşası yapan tersaneleri ziyaret ederek yapıştırma

yöntemi ile omurga yapımı hakkında bilgi alınız.

 Konu ile ilgili internetten araştırma yapınız.

3. YAPIŞTIRMA (LAMİNE) YÖNTEMİYLE
OMURGA YAPMA

3.1. Tanıtılması

Ahşap malzemelerin lif yönleri birbirine paralel veya dik gelecek şekilde, iki ya da
daha fazla kat hâlinde tutkallanarak birleştirilmesi ile elde edilen malzemelerdir.

Resim 3.1: Lamine malzeme

Lif yönlerinin paralel gelecek şekilde düzenlenmesi daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Eğer üretilen eleman kavisli ise katların lif yönlerinin paralel olarak
uygulanması zorunludur.

Laminasyonda farklı ağaç türü, değişik katsayı, farklı boyut, şekil ve kalınlık
uygulanabilmektedir.

 Lamine malzemelerin avantajları
 Masif ahşaptan üretilecek elemanların boyları sınırlıdır. Oysa laminasyon

sistemi ile daha büyük boyutlu ürünler elde etmek mümkündür
 Üretimi düşünülen malzemeye istenilen form verilebilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA



53

Resim 3.2: Laminasyon tekniği ile üretilmiş yekpare omurga ve baş bodoslama

 İnce parçalar hâlinde biçilen ağaç malzeme doğal yöntemlerle
kurutulabilir, masif malzemelerde özel bir kurutma işlemi
uygulanmalıdır.

 Lamine sistemin dezavantajları
 Ahşabın tutkallamaya hazırlanması ve tutkallanması, son ürün üzerinde

ek bir işçilik maliyeti getirmektedir.
 Lamine ürünün direnci, yapıştırmada kullanılan tutkalın kalitesine de

bağlıdır. Yüksek dayanımlı tutkalların alım maliyetinin yüksek olması ek
bir maliyet getirmektedir.

 Lamine omurga imalatı özel ekipmanlar gerektirmektedir.
 Yüksek kalitede lamine omurga üretilmesi, imalatın her aşamasında

yapılan işlemlerin özenle ve dikkatle yapılması ile sağlanabilmektedir.

Resim 3.3: Ahşap malzemelerin laminasyonunda kullanılan kalıp
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3.2. Yapıştırma Yöntemiyle Omurga Yapımında Kullanılan Ağaçlar

Masif omurga yapımında kullanılan ağaçların hepsi yapıştırma yöntemiyle omurga
yapmakta da kullanılır. Lamine omurgalarda kullanılacak ağaç malzeme seçimini etkileyen
belirli faktörler vardır.

Lamine edilecek malzemede aranan özellikler:

 Seçilecek olan ağaç türünün fazla taneli, eterik yağlı, ekstaktif maddeli ve
reçineli olması tutkalın yapışma dayanımını azaltacağından lamine ağaç
malzemenin direnç özeliğini de azaltır.

 Üretimin aksamaması ve maliyetin düşük olması bakımından seçilecek ağaç
türü kolayca ve bol miktarda temin edilebilmelidir.

 Lamine elemanlarda yüksek mekanik direnç aranılan bir özelliktir. Bundan
dolayı, üretimde mekanik özellikleri yüksek ağaç türleri seçilmelidir.

 Lamine edilecek ağacın bünyesinde değişik kusurlar bulunmamalıdır (lif
kıvrıklığı, çatlak, budak, kurt yeniği, mantarlaşma).

3.2. Epoksi ve Elyaf Çekme

Epoksi, termosetler grubundan yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. Epoksilerin
yapıştırma özellikleri çok iyi olan sentetik reçinelerinin suya, aside ve alkaliye dirençleri çok
iyidir, zamanla özelliklerini yitirmez.

Yıllardır ticari kullanım için üretilen epoksi reçine, teknik özelliklerinin getirdiği
avantajları sayesinde günümüzde birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
Çatlağa doldurulmuş epoksi yapıştırıcısı çatlağı sürekli olarak birbirlerine bağlar ve gerilme
birikimlerini önler.

Cam veya karbon elyafı ile epoksi kombinasyonu mükemmel mekanik dayanıma
sahiptir. Bu yüzden uzay ve havacılık teknolojilerinde ve denizcilik alanında çok kullanılır.
Genellikle iki komponentli olan epoksi, diğer termoset plastikler gibi sıvı hâlden katı hâle
geçer ve takriben bir, iki hafta içinde kür alarak final sertliklerine ulaşır.

Temel uygulama alanı malzeme yüzeyini korumak olmasına rağmen yalıtım,
güçlendirme ve yer döşemelerinde kendini gösterir. Geleneksel yapıştırıcılarla
karşılaştırıldığında çok tercih edilmelerinin sebepleri şöyledir:

 Ahşap, seramik, cam, plastik, beton, demir, çelik ve diğer metallerde yüksek
yapıştırma özelliğine sahiptir.

 Metallerle olan birleştirmelerde korozyona sebep olmaz.
 150° C’ye kadar dayanım gösterir.
 Diğer eklentilerle beraber kullanıma hazır hâle getirilmesi kolaydır.
 Tepkime sırasında hiçbir madde tutkaldan ayrılmaz ve buharlaşmaz.
 Tam setleşen tutkal dış etkilerden bozulmaz. Özellikle kimyasal etkili

maddelere karşı büyük bir dayanım gösterir.
 Suya karşı üstün bir koruma sağlar.
 Çok iyi bir yalıtım malzemesidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Zımpara uygulaması yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler
 Lamine kalıbını hazırlayınız.

 Kalıbı lamine yapılacak
malzemenin ölçülerinde
ayarlayınız.

 Kalıp pabuç vidalarını sıkarak
sabitleyiniz.

 Lamine edilecek malzemeyi hazırlayınız.  Projede belirtilen özelliklerde
ağaçtan lamine malzemelerini
hazırlayınız.

 Lamine edilecek malzemeyi ölçüsünde
kesiniz.

 Lamine edilecek malzemeleri
ölçüsünde markalama yaptıktan
sonra kesiniz.

 Epoksi hazırlayınız.  Epoksiyi uygulanacak malzemeye
göre yeterli miktarda hazırlayınız.

 Yapıştırıcıyı kuralına uygun bir şekilde
malzemelere uygulayarak yapıştırınız.

 Epoksiyi lamine malzemelere
yeterli miktarda sürünüz.

 Yapıştırılacak her iki malzemeye
yapıştırıcı sürmek malzemelerin
daha iyi yapışmasını sağlar.

 İyi bir yapışma olması için malzemeleri
sıkıştırınız.

 İyi bir yapışma sağlamak için
malzemenin sıkıştırılması gerekir.

 Yeteri kadar işkenceyle malzemeyi
sıkıştırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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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. Yapılacak omurgaya göre lamine kalıbını hazırladınız mı?
2. Lamine omurganın ölçülerini projeden belirlediniz mi?
3. Projeye uygun malzeme seçtiniz mi?
4. Seçilen malzemeyi uygun makine ve alet kullanarak işlediniz

mi?
5. Kurallarına uyarak yeri kadar epoksi hazırladınız mı?
6. Lamine malzemelere yeteri kadar epoksi sürdünüz mü?
7. Yapıştırılan malzemeleri lamine kalında işkence ile sıkıştırdınız

mı?
8. Şalteri açtıktan sonra makinenin devrini almasını beklemediniz

mi?
9. Makinenin tamamen durmasını beklediniz mi?
10. Akşam paydostan sonra şalterleri kapattınız mı?

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
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Lamine malzemelerde kullanılan ağaçların lif yönlerinin paralel olması tercih edilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu tercihin en önemli sebeplerindendir?
A) Esnek bir yapı kazandırması
B) İyi yapışması
C) Katsayılarını artırması
D) Kolay işlenmesi

2. Lamine omurgaların en önemli avantajı nedir?
A) Üretiminin kolay olması
B) Her cins ağacın kullanılabilmesi
C) Ucuz olması
D) İstenilen ebatlarda omurga yapılabilmesi

3. Lamine edilecek malzemelerin birleştirilmesinde aşağıdaki birleştirme elemanlarından
hangisi kullanılır?
A) Galvanizli çivi
B) Epoksi
C) Vida
D) Ağaç tutkalı

4. Aşağıdakilerden hangisi lamine malzemelerin kalitesini olumsuz yönde etkilemez?
A) Malzemenin reçineli olması
B) Malzemede çatlaklar olması
C) Nem oranını % 12 – 15 dolayında olması
D) Lif kırıklarının olması

5. Aşağıdakilerden hangisi epoksinin özelliklerinden değildir?
A) Isıya dayanıklı olması
B) Kuruma sırasında çekme yapmaması
C) Metallerle olan birleştirmelerde korozyona sebep olması
D) Suya karşı üstün bir koruma sağlaması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlış ise Y yazınız.

6. ( ) Ahşap malzemelerin lif yönleri birbirine paralel veya dik gelecek şekilde, iki ya
da daha fazla kat hâlinde tutkallanarak birleştirilmesiyle elde edilen malzemeye
lamine malzeme denir.

7. ( ) Lamine edilecek ağaçlarda lif yönleri önemli fakat lif kalitesi önemli değildir.

8. ( ) Lamine malzemelerin en önemli özeliklerinden biri bu malzemelere istenilen
formun verilebilmesidir.

9. ( ) Tam sertleşen epoksi dış etkilerden bozulmaz. Özellikle kimyasal etkili maddelere
karşı büyük bir dayanım gösterir.

10. ( ) Lamine ürünün direnci, yapıştırmada kullanılan tutkalın kalitesine de bağlıdır.

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
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

Faaliyet Ön Hazırlığı
1. A.Çalışma ortamını faaliyete hazır duruma getirdiniz mi?
2. B.Kullanılacak araç gereci uygun olarak seçtiniz mi?
3. C.Kullanacak malzemelerin sağlamlığını kontrol ettiniz mi?
İş Güvenliği
1. A.Kesicilerin keskinliğini kontrol ettiniz mi?
2. B.Çalışırken uygun el aletlerini kullandınız mı?
3. C.Kullanılan araç gereçleri işlem sonunda kaldırdınız mı?
4. D. İş önlüğü giydiniz mi?

Tezgâh Hattı Yapmak

1. A.Uygun zemin belirlediniz mi?
2. B. Tezgâh hattı yapmak için malzeme seçtiniz mi?
3. C.Malzemeleri ölçüsünde kestiniz mi?
4. D.Malzemeleri uygun birleştirme elemanları kullanarak

birleştirdiniz mi?
5. E. Tezgâh hattı elemanlarını sağlam bir şekilde sabitlediniz mi?
Masif Omurga Yapmak
1. A.Yapılacak masif omurganın özelliklerini projeden belirlediniz

mi?
2. B.Belirlediğiniz özelliklere uygun malzeme seçtiniz mi?
3. C.Kurallarına uygun bir şekilde markalama yaptınız mı?
4. D.Masif malzemenin işlenmesinde uygun makine ve araçlar

kullandınız mı?
5. E. İşlenen masif omurganın yüzey temizliğini yaptınız mı?
6. F. Aşoz kanallarını açmak için markalama yaptınız mı?
7. G. Yapılan markalamaya uygun aşoz kanalları açtınız mı?
8. H. Aşoz kanallarının temizliğini yaptınız mı?

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Lamine Omurga Yapmak
1. A.Yapılacak lamine omurganın özelliklerini projeden

belirlediniz mi?
2. B.Belirlediğiniz özelliklere uygun malzeme seçtiniz mi?
3. C.Kurallarına uygun bir şekilde markalama yaptınız mı?
4. D.Lamine malzemenin işlenmesinde uygun makine ve araçlar

kullandınız mı?
5. E.Yeterli miktarda epoksi hazırlandınız mı?
6. F.Malzemelere yeterli miktarda epoksi sürerek yapıştırdınız mı?
7. G. Lamine kalıbına yerleştirilen malzemeyi işkence ile sıktınız

mı?
8. H. Yapıştırıcının kuruması için yeteri kadar beklediniz mi?
9. I. Lamine omurganın yüzey temizliğini yaptınız mı?
10. İ. Aşoz kanallarını açmak için markalama yaptınız mı?
11. J. Yapılan markalamaya uygun aşoz kanalları açtınız mı?
12. K. Aşoz kanallarının temizliğini yaptınız mı?

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

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. D

3. Y

4. D

5. D

6. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. Y

7. D

8. D

9. Y

10. Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1. A

2. D

3. B

4. C

5. C

6. D

7. Y

8. D

9. D

10. D

CEVAP ANAHTARLARI
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