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AÇIKLAMALAR

KOD 525MT0183

ALAN Kimya Teknolojisi

DAL Lastik Üretimi

MODÜLÜN ADI Araca Uygun Lastik Seçimi

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül; lastiğin yapısını ve görevlerini, lastiğin
tanımlanmasında kullanılan temel ölçümleri, lastikteki yanak
markalamasını okuyup açıklayabilmekle ile ilgili bilgilerin
verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Araç için uygun lastiğin özelliklerini belirlemek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak araç için
uygun lastiğin özelliklerini belirleyebileceksiniz.
Amaçlar
1. Lastiğin yapısını ve görevlerini inceleyebileceksiniz.
2. Lastiğin tanımlanmasında kullanılan temel ölçümleri

yapabileceksiniz.
3. Lastikteki yanak markalamasını okuyup

açıklayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam
Sınıf, atölye, laboratuvar, işletme, kütüphane, ev, bilgi
teknolojileri ortamı (İnternet) vb, kendi kendinize veya grupla
çalışabileceğiniz tüm ortamlar.
Donanım
Projeksiyon, bilgisayar, DVD çalar, televizyon, beher, çeşitli
araç lastikleri, uzunluk ölçüm aletleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modülün içinde yer alan herhangi bir öğrenme faaliyetinden
sonra, verilen ölçme araçları ile kendi kendinizi
değerlendireceksiniz.
Modül sonunda öğretmeniniz tarafından teorik ve pratik
performansınızı ölçme teknikleri uygulayarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirileceksiniz.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bu modül ile Lastik Bakım ve Onarımı dersine giriş yapıyorsunuz. Bu ders lastik satış
ve servis bürosu açmak isteyenler için temel bir derstir. Çünkü bu derste diğer bölüm
derslerinden farklı olarak lastiğin üretimine yönelik olarak değil de lastiğin üretiminden
sonraki kullanımına ait bilgilere sahip olacaksınız. Siz Lastik Üretimi dalı öğrencileri için
lastiğin üretim aşaması kadar üretim kısmından sonrası da büyük önem taşımaktadır. Bu
yüzden bu modül sizin öğreniminiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu modülde üretim aşamasından sonra lastiğin hangi amaçla kullanıldığını, araç için
nasıl bir öneme sahip olduğunu, uygun araç lastiğini seçerken hangi kriterlere dikkat
edilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

Siz öğrenciler için bu bilgiler başlangıçta basit gibi görünse de unutmayın ki, zaman
içerisinde bu bilgiler birleştiğinde sizin iş yaşamınız açısından büyük önem taşıyacaktır.
Sizin için eğlenceli ve öğretici bir çalışma olması dileğiyle…

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak lastiğin yapısını ve görevlerini
inceleyebileceksiniz.

 Lastiğin yapısını gösteren bir şema hazırlayınız.
 Lastiğin görevlerine ilişkin ayrıntılı bir tablo yapıp sınıfa asınız.

1. ARAÇ LASTİĞİ

Araç lastiği; kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin
bileşiminden oluşan ve aracın yol ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçasıdır.

Resim 1.1: Çeşitli araç lastikleri

1.1. Lastiğin Yapısı

Lastik başlıca üç ana bölgeden oluşur:

Sırtın yanak ile birleştiği alana, lastiğin omuz bölgesi denir ve lastiğin yapısına göre
sırtın altında kuşak ya da darbe katları yer alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Sırt

Lastiğin zemine temas ettiği kauçuk bölümüdür. Yola tutunmayı, çekişi, su atmayı,
soğumayı sağlayan kanal ve bloklardan oluşmuştur. Üretim sırasında kuşakların üstüne
yerleştirilir. İki veya tek katmanlı olup, farklı kauçuk karışımlarından meydana gelir.
Lastiğin sırt deseni kalıpta, sırt karışımının şekillenmesi ile pişirme sırasında olur.

Resim 1.2: Lastik sırtı

 Eksiz Naylon Şerit: Düzgün sürüş ve mukavemet sağlar.

 Kuşak: Radyal lastiklerde sırt ve gövde arasında, gövdenin üst kısmında, bulunan;
lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon vb. maddelerden oluşan
lastik bileşenidir. Ana fonksiyonu, lastiğin sırt bölgesinde denge sağlamak, düzensiz
aşınmayı engellemek, sürüş ve çekişe katkıda bulunmaktır.

 Darbe Katı: Çelik kuşaklar üzerinde spiral şeklinde eksiz naylon darbe katı vardır.
Yüksek hızlarda dengeli sürüş ve kuşağın dış etkilere karşı korunmasını sağlar.

 Karkas (Gövde): Hava basıncını lastik içinde tutan, yükü taşıyan ve sarsıntıları taşıyan
kısımdır. Radyal lastiklerde kuşak, çapraz lastiklerde ise sırt veya darbe katının altında yer
alır. Topuk tellerinin etrafında dönerek yanak bölgesinde biter. Çelik, naylon, rayon vb.
kordlardan oluşan, lastiğin ana bileşenidir.

 Astar: Lastiğin hava geçirgenliğini önlemek amacıyla kullanılır, kauçuk karışımından
yapılır.

1.1.2. Yanak

Lastiğin çevresi boyunca sırt ve topuk bölgeleri arasında kalan yola temas etmeyen
kauçuk kısmıdır. Lastiğin yanak kısmında, mukavim ve hava etkilerine karşı dayanıklı
karışım kullanılır. Gövdeyi yandan gelecek sürtünmelere karşı korur ve lastiğe esneklik
sağlar. Yüksek ve ultra yüksek performans grubu lastiklerde, direksiyon hâkimiyetinin
arttırılması için çelik veya naylon takviyelerinin kullanıldığı da olur. Tüm markalama ve ebat
yazıları yanak üzerindedir.
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Resim 1.3: Lastiğin yanak kısmı

 Omuz:

Lastiğin sırtından yanak kısmına geçiş yaptığı kalın kauçuktan yapılmış üst yanak
bölgesidir. Sırt ısısını dışarı atabilmek için pencereli yapıdadır. Görevi gövdeyi korumaktır.

1.1.3. Topuk

Lastiğin janta temas eden bölgesinde bulunan lastik bileşenlerinin tümüdür. Yan yana
gelmiş ve kauçuk karışımı ile birbirine bağlanmış topuk teli demeti, topuk dolgusu ve jant
yastığı başlıca topuk bileşenleridir. Topuk, lastiğin janta iyi oturmasını ve sıkıca
bağlanmasını sağlar.
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Resim 1.4: Lastiğin yapısı
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1.2. Lastiğin Görevleri

 Aracın Yükünü Kaldırmak

Lastik, üzerindeki belirli bir yükü, gerekli yüksek
basınçlı havayı muhafaza ederek taşır. Araç sadece
hareket ederken değil yanı zamanda sabitken de
aracın yükünü lastikler taşırlar.

 Aracın Yönünü İsteğe Göre Değiştirmek Ve
Sabit Tutmak

Sürücü kontrolü ile aracın, yüksek hızda düz
hatta ilerlemesini ve virajlarda uygun dönüşleri
yapmayı sağlar. Aracın savrulmasını engeller.

 Zeminin Etkisi İle Oluşan Sarsıntıları
Azaltarak Sürüş Konforu Sağlamak

Lastikler sarsıntıları absorbe ederek rahat bir
sürüş imkânı tanırlar.

 Aracın Hareketini ve Durmasını Sağlayan
Kuvvetleri Zemine İletmek

Zemin yüzeyine transferi sağlayarak, motorun
yarattığı kuvvet ile aracın hareketini, fren sisteminin
yarattığı frenleme kuvveti ile de durmayı sağlar.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Lastiğin Yapısını ve Görevlerini İncelemek

Kullanılan araç ve gereçler; Çeşitli araç lastik kesitleri ve eldiven

İşlem basamakları Öneriler
 Farklı iki lastik kesiti alınız

Çapraz Katlı

Radyal Katlı

 İş güvenliği önlemlerini alınız.

 Lastiğin ana kısımlarını gösteriniz.

 Bu kısımları çeşitli lastik kesitleri üzerinde
gösteriniz.

 Bu ana kısımlar dışında bulunan kısımları
da kesitler üzerinde gösteriniz.

 Lastiğin ana kısımlarını gösteren bir maket
yapmaya çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Farklı lastik kesitlerini
karşılaştırınız.

 Çeşitli lastiklerde aynı kısımları
karşılaştırınız.

 Lastiklerdeki farklılıkları rapor
ediniz.

 Aldığınız notları rapor ediniz.
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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. Lastiğin tanımını yaptınız mı?

2. Lastiğin ana kısımlarını sıraladınız mı?

3. Lastiğin ana kısımlarının işlevlerini sıraladınız mı?

4. Lastiğin görevlerini sıraladınız mı?

5. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri toparlayıp sınıf
ortamında sundunuz mu?

6. Sununuzu çeşitli grafik ve resimler ile desteklediniz 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 lastiğin ana bölgelerinden biri değildir?
A) Sırt B) Topuk
C) Omuz D) Yanak

2. Lastiğin zemine temas ettiği kauçuk bölüme ne denir?
A) Kuşak katı B)Yanak
C) Gövde D) Sırt

3. Aşağıdakilerden hangisi sırtın görevlerinden değildir?
A) Lastiğe esneklik sağlamak
B) Yola tutunmayı sağlamak
C) Su atmayı sağlamak
C) Soğumayı sağlamak

4. Lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon gibi maddelerden
oluşan lastik bileşenine ne denir?

A) Gövde B) Omuz
C) Kuşak D) Darbe katı

5. Tüm markalama ve ebat yazıları lastiğin hangi kısmında bulunur?
A) Topuk B) Yanak
C) Sırt D) Kuşak

6. Aşağıdakilerden hangisi topuk bileşenlerinden değildir?
A) Astar B) Topuk dolgusu
C) Topuk teli demeti D) Jant yastığı

7. Lastiğin janta oturmasını sağlayan kısmı neresidir?
B) Omuz B) Yanak
C) Topuk D) Sırt

8. Aşağıdakilerden hangisi lastiğin görevlerindendir?
A) Aracın yükünü kaldırmak B) Yüksek hız yapmak
C) Aracı durdurmak D) Aracın savrulmasını sağlamak

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
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak lastiğin tanımlanmasında
kullanılan temel ölçümlerini yapabileceksiniz.

 ETRTO ve TRA nedir? Araştırınız.
 Kat muadili nedir? Tüm lastiklerde belirtilir mi? Araştırınız.

2. LASTİKLERİN TANIMLANMASINDA
KULLANILAN TEMEL KAVRAMLAR

2.1. Kesit Genişliği

İlgili standarda uygun janta takılmış ve hava ile şişirilmiş bir lastiğin, dıştan dışa
yanaklar arasında kalan en geniş mesafesidir. Birimi mm’dir. Genellikle “W” ile gösterilir.

Şekil 2.1: Lastikte kesit genişliği

2.2. Kesit Yüksekliği

Şişirilmiş lastik sırtının orta noktasından janta oturan topuk ucuna kadar olan dikey
mesafedir. Birimi mm’dir. Genellikle “H” ile gösterilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Şekil 2.2: Lastikte kesit yüksekliği

2.3. Kesit Oranı

Kesit yüksekliğinin, kesit genişliğine yüzde olarak oranıdır. Kesit oranı azaldıkça
lastik kesit yüksekliği azalır.

100
)(

)(
(%) 

mmliğiKesitgeniş

mmkliğliğiKesityükse
Kesitoranı

Örnek: Kesit yüksekliği 195 mm, kesit oranı % 80 olan bir lastiğin kesit genişliği kaç
mm’dir?

100
195

80 
liğikesitgeniş

Kesit genişliği=243,75 mm



14

KESİT GENİŞLİĞİ ( W )

KESİT YÜKSEKLİĞİ ( H )

Resim 2.1: Lastik kesitleri

2.4. Lastik Dış Çapı

Şişirilmiş lastiğin, yüksüz hâlde, sırt ortasından geçen dış çevre uzunluğunun π (pi)
sayısına yani 3,14’e bölünmesiyle bulunur. Birimi mm’dir.

DIŞ ÇAP

Resim 2.2: Lastik yüksekliği
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2.5. Jant Çapı

Jant çapı, jantın oturduğu lastik topuklarına kadar olan dairenin çapıdır. Birimi inch
olarak verilir.

1 inch = 2,54 cm’dir.

JANT ÇAPI

Resim 2.3: Lastik jant

2.6. Kat Muadili

Lastiğin gövdesinde bulunan kat sayısını gösteren bir ifadedir. Lastiğin maksimum yük
taşıma kapasitesini belirleyen ve lastik mukavemetini gösteren bir mukayese değildir. Lastik,
belirtilen sayıda gövde katına sahip olmayabilir. Gerçek kat sayısı çoğunlukla farklıdır. Aynı
ebatta farklı kat muadili ( PR ) değerine sahip lastiklerde vardır. Kat muadili kullanımı yerini
yük indeksi kullanımına bırakmaktadır.

2.7. Yük Sınıfı ve Yük İndeksi

Her iki değerde lastiğin yük taşıma kapasitesini gösteren, kat muadili ile ilgili
tanımlardır. Her yük sınıfı belli bir kat muadiline karşılık gelir. Kat muadili gibi yük sınıfı da
yerini yük indeksi kullanımına bırakmaktadır.

Yük indeksi ise, lastik üreticisi tarafından tespit edilen kullanım koşullarında, hız
sembolü ile belirtilen hızda lastiğin taşıyabileceği maksimum yük miktarını gösteren sayısal
bir koddur. Lastik kataloglarında genellikle maksimum hava basıncında ve belli hız
limitinde, lastiklerin taşıyabileceği maksimum yük değeri verilir.

Yük sınıfı sembolleri Amerikan Standardı (TRA), yük indeks sembolleri ise Avrupa
Standardı (ETRTO) tarafından kullanılır.
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TRA

Yük Sınıfı A B C D E F G H J

Kat Muadili 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Tablo 2.1: Yük indeks sembolleri Amerikan standardı

ETRTO

Yük İndeksi Lastik Başına Yük

60 250

61 257

62 265

63 272

Tablo 2.2: Yük indeks sembolleri Avrupa standardı

2.8. Hız Sembolü

Araç lastiğinin taşıyabileceği maksimum yükle, dayanabileceği en yüksek hız limitini
belirtir.

ETRTO

Hız Sembolü K L M N P Q S T U V W Z

Hız Limiti (km/sa) 110 120 130 140 150 160 180 190 210 240 270 >270

Tablo 2.3: Hız sembolleri ve limitleri

2.9. Şişirme (Hava) Basıncı

Lastiğin yapısına ve çalışma şartlarına göre soğuk lastiğe uygulanması gereken hava
basınç değeridir. Türkiye’de basınç değeri birimi genellikle PSI ( pound/inch2 = g/cm2 )
olarak kullanılır.

1 pound = 453,59 gramdır.

Genel olarak kataloglarda, lastiğin taşıyabileceği maksimum yük için, lastiğe
verilmesi gereken hava basınç değerleri belirtilir.
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2.10. Lastiklerin Ebatlandırılması

Lastik ebadı, lastiği tanımlayan harf-rakam grubudur. Ebatlar, lastiğin yanak
bölgesinde bir dizi markalama ile belirtilir.

175/70R1382H

Hız sembolü
Yük indeksi
Jant çapı
Radyal lastik
Kesit oranı
Kesit genişliği

10.00-2016PR

Kat Muadili
Jant çapı
Çapraz lastik
Kesit genişliği

10.00R2014PRLOAD RANGE G

Yük sınıfı G
Kat muadili
Jant çapı
Radyal lastik
Kesit genişliği

12R22.516PR150/146K

Hız sembolü
Yük indeksi
Kat muadili
Jant çapı
Radyal lastik
Kesit genişliği
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UYGULAMA FAALİYETİ

Lastiğin Tanımlanmasında Kullanılan Temel Ölçümleri kavrayabilmek için
Kullanılan araç ve gereçler; Çeşitli araç lastikleri, uzunluk ölçüm aletleri, kumpas

İşlem basamakları Öneriler
 Uygun bir araç lastiği alınız.

 Seçtiğiniz lastik her yerde bulunabilecek
bir lastik çeşidi seçiniz.

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı
düzenleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız

 Lastiğin kesit yüksekliğini ve kesit
genişliğini ölçünüz.

Kesit Yüksekliği

Kesit Genişliği

 Kesit genişliğini ölçerken lastiğin şişirilmiş
olmasına ve kabartma yazıları ölçüm dışında
tutmaya dikkat ediniz.

 Lastiğin kesit oranını hesaplayınız.
 Kesit oranını hesaplarken tam olması için

hesap makinesi kullanınız

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Lastiğin dış çapını hesaplayınız.
 Kesit oranını hesaplarken tam olması için

hesap makinesi kullanınız

 Lastiğin jant çapını ölçünüz.

Jant Çapı

 Jant çapını ölçerken lastik üzerindeki
kabartma yazıları ölçüm dışında tutmaya
dikkat ediniz.

 Bulduğunuz değerleri lastik
üzerindeki yazılar ile karşılaştırınız.

Lastik Ebat Gösterimi

 Bulunan değerleri lastik üzerindeki
rakamlar ile karşılaştırırken birimlere
dikkat ediniz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Çalışma anında aldığınız notları rapor

ederken kullanınız.
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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. Uygun bir araç lastiği aldınız mı?

2. Lastiğin kesit yüksekliğini ve kesit genişliğini ölçtünüz
mü?

3. Lastiğin kesit oranını hesapladınız mı?

4. Lastiğin dış çapını hesapladınız mı?

5. Lastiğin jant çapını ölçtünüz mü?

6. Bulduğunuz değerleri lastik üzerindeki yazılar ile
karşılaştırdınız mı?

7. Sonuçları rapor 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.

250 mm

180 mm

340 mm
5800 mm

1. Şekle göre, lastiğin kesit yüksekliği kaç mm’dir?
A) 180 B) 250 C) 180/250 D) 5800

2. Şekle göre, lastiğin kesit genişliği kaç mm’dir?
B) 180 B) 250 C) 340 D) 5800

3. Şekle göre, lastik dış çapı kaç mm’dir?
A) 180 B) 250 C) 340 D) 5800

4. Şekle göre, lastiğin jant çapı kaç mm’dir?
B) 180 B) 250 C) 340 D) 5800

5. Şekle göre, lastiğin kesit oranı kaç mm’dir?
A) 138,8 B) 322 C) 72 D) 268

6. 10.00-2016PR ifadesinde 16PR’ın anlamı nedir?
A) Kesit genişliği B) Kat muadili
C) Çapraz lastik D) Jant çapı

7. Lastik üzerinde bulunan LOAD RANGE H yazısı ne anlama gelir?
A) Yük sınıfı H B) Kat muadili H
C) Yük indeksi H D) Hız sembolü H

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
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak lastikteki yanak markalamasını
okuyup açıklayabileceksiniz.

 Lastikte yanak markalaması neden yapılır? Araştırınız.
 Lastik yanağında bulunan bilgilerden en önemli olanları hangileridir?

Açıklayınız.

3. LASTİKTE YANAK MARKALAMASI

Her lastiğin yanağında çeşitli büyüklükte ve farklı yerlerde yazılar bulunmaktadır. Bu
yazıların her birinin farklı bir anlamı vardır. Yanak markalamasında bulunan bu yazılar
lastiğin özelliklerini ve lastik kullanımı ile ilgili bazı uyarıları içerir.

Şekil 3.1: Lastikte yanak markalaması

 Lastik Ebadı Bilgileri: Bu kısımdaki bilgiler bize lastiğin boyutları hakkında
bilgiler verir. Bu kısımda beş farklı bilgi bulunmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 LT: Araç tipini gösterir. “LT” kamyonetleri ifade eder. Burada “LT” yerine
“P” yazabilir. “P” yolcu taşıtını ifade eder. Bazı durumlarda ise “MPT”
yazabilir. Buda çok amaçlı kamyonu ifade eder. Bu araçlar geniş jantlara
monte edilebilen lastikleri kullanırlar.

 235: Milimetre olarak kesit genişliğini gösterir.
 85: Kesit oranını ifade eder. Daha önceki öğrenme faaliyetinde açıklandığı

gibi kesit oranı, kesit yüksekliğinin, kesit genişliğine yüzde olarak
oranıdır.

 R: Lastiğin radyal yapıda olduğunu gösterir.
 16: İnch cinsinden lastiğin takılacağı jantın çapını ifade eder.

 Outside veya İnside: “Outside” dış yanak olduğunu gösterirken “inside” yazısı
iç yanağı ifade eder.

 Yol Basınç Bilgileri
 Lastik Markası
 Lastik Yapım Bilgileri
 ECE Yönetmeliği Onay İşareti ve Numarası: Söz konusu lastiğin dünyada

yaygın olarak kabul gören Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun binek lastiği ile
ilgili şartnamelerine uygunluğunu belirten ve Avrupa’daki yetkili bir kuruluş
tarafından verilen onay numarasıdır.

E1, E2, E3 gibi semboller test edilen laboratuvarın numarasını gösterir. Bu sembolün
yanındaki rakamlar ise lastiğin onay numarasını gösterir.

E1 Almanya E7 Macaristan E13 Avusturya E19 Romanya

E2 Fransa E8 Çek Cum. E14 Lüksemburg E20 Polonya

E3 İtalya E9 Slovak Cum. E15 İsviçre E21 Portekiz

E4 Hollanda E10 İspanya E16 Norveç E22 Rusya

E5 İsveç E11 Yugoslavya E17 Finlandiya

E6 Belçika E12 İngiltere E18 Danimarka

Tablo 3.1: Onay işareti ve numarası

 Yük Taşıma Kapasitesi ( Yük indeksi ): Hız sembolü ile belirtilen hızda
“lastik başına” izin verilen azami yükü gösterir. Yük kapasiteleri kg cinsinden
ifade edilir.

 Hız Sembolü: Avrupa ETRTO standartlarına göre lastiğin taşıyabileceği azami
yüke dayanabileceği en yüksek sürati belirten işaretlemedir. Hız sembollerinin
anlamları ilk öğrenme faaliyetinde anlatılmıştır.

 Üretim Yapılan Ülke
 Ticari Ürün Adı

 Lastiğin Sırtındaki Dişlerin Özelliğini Gösteren İşaretler: Bu işaret tüm
lastiklerin üzerinde bulunmaz.
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 DOT Açılımı: “DOT” lastiğin Kuzey Amerika ulaştırma emniyet
standartlarını karşıladığı ya da geçtiğini belirten ifadedir. Sonundaki dört
rakam üretim tarihini ifade eder. “2503” rakamında (25) haftayı, (03) yılı
2003 belirtir.

 Plus: Yapısal özelliklerin standart tip lastiğe göre takviyeli olduğunu
gösterir.

 M&S: Bazı lastiklerin üzerinde yazar ve lastiğin kar, çamur tutma
özelliğinin olduğunu ifade eder.

 UTQG (Uniform Tire Quality Grading System) Kalite Göstergesi: Lastik
üzerinde “treadwear”, “traction”, “temperature” olarak gösterilir.

o Treadwear: Aşınma ömrü indeksini ifade eder. Söz konusu
lastiğin standart şartlar altında test edildiğinde aşınma ömrü 100
olarak kabul edilen kontrol lastiğine göre nisbi ömrünü gösterir.

> 100  Daha iyi
= 100  Aynı değerde
< 100  Daha zayıf

o Traction: Çekiş sınıfını gösterir. Kontrollü şartlar altında lastiğin
ıslak yüzeydeki duruş kabiliyetini gösterir.

A  Çok İyi
B  Orta
C  Kabul Edilebilir

o Temperature: Isıya dayanım sınıfını gösterir. Lastiğin ısıya
dayanımı, ısıyı atma yeteneğini belirtir.

A  Çok iyi
B  Orta
C  Kabul edilebilir
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UYGULAMA FAALİYETİ

Lastikteki Yanak Markalamasını Okuyup Açıklamak
Kullanılan araç ve gereçler; Çeşitli araç lastikleri

İşlem basamakları Öneriler
 Uygun bir araç lastiği seçiniz.

 İş önlüğünüzü giyerek çalışma masanızı
düzenleyiniz.

 Çalışma ortamınızı hazırlayınız.

 Araç lastiğinin üzerindeki bilgileri
tek tek okuyunuz

Lastik ebat bilgileri

 Değerleri okurken dikkatli okuyunuz.
 Değerlerin ne anlama geldiğini öğrenerek

not alınız.

 Bu bilgiler ile lastiğin üretim
bilgilerini karşılaştırınız.

 Lastik kataloglarında gerekli üretim
bilgileri bulunur.
 Bir lastik katalogunu arkadaşlarınızla
birlikte inceletiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Öğrendiğiniz bilgiler dışında var
olan yazıların anlamlarını araştırıp, not
ediniz.

 Farklı lastik üreticileri farklı semboller
kullanabilirler. Bu yüzden farklı işaretler ile
karşılaşabilirsiniz.

 Sonuçları rapor ediniz.
 Rapor hazırlamak çok önemlidir.
Amacınızı, işlem basamaklarınızı, sonucunuzu
içeren bir rapor hazırlayınız.
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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. Uygun bir araç lastiği seçtiniz mi?

2. Araç lastiğinin üzerindeki bilgileri tek tek okudunuz
mu?

3. Bu bilgiler ile lastiğin üretim bilgilerini karşılaştırdınız
mı?

4. Öğrendiğiniz bilgiler dışında var olan yazıların
anlamlarını araştırıp, not ettiniz mi?

5. Sonuçları rapor 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 cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) LT araç lastiklerinde yolcu taşıtını ifade eder.

2. ( ) MPT’nin anlamı çok amaçlı kamyondur.

3. ( ) Lastiğin üzerinde lastiğe ait yapım bilgileri bulunmaz.

4. ( ) E1, E2 gibi semboller test edilen laboratuarın numarasını gösterir.

5. ( ) Yük taşıma kapasitesi hız sembolü ile belirtilen hızda lastik başına izin verilen
azami yüktür.

6. ( ) DOT açılımında “3001” şeklindeki bir ifadede “30” üretim yapılan günü gösterir.

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.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Lastiğin zemine temas eden kauçuk bölümüne ……………. denir.

2. Sırttaki bloklar ………….. ………….. , su atmayı, soğumayı sağlarlar.

3. Lastiğin sırt deseni …………. esnasında oluşur.

4. Lastiği çevresel olarak sararak yapıyı kuvvetlendiren çelik, naylon gibi maddelerden
oluşan lastik bileşenine …………… denir.

5. Hava basıcını lastik içinde tutan kısım …………..’dır.

6. Lastiğin hava geçirgenliğini önlemek amacıyla ………….. kullanılır.

7. Tüm markalama ve ebat yazıları …………… üzerindedir.

8. Lastiğin janta iyice oturmasını ve sıkıca bağlanmasını ………….. kısmı sağlar.

9. Lastiğin dıştan dışa yanaklar arasında kalan en geniş mesafesine …………. ………….
denir.

10. Kesit oranı; …………. ………….., kesit genişliğine oranıdır.

11. Jantın oturduğu lastik topuklarına kadar olan dairenin çapına ………. ……….. denir.

12. 1 inch, ……….. cm’dir.

13. Yük sınıfı sembolleri …………. tarafından kullanılır.

14. Lastik üzerinde bulunan R yazısı lastiğin ………… olduğunu ifade eder.

15. …………. onay işareti ve numarasında testlerin yapıldığı laboratuvarı gösteren
sembol bulunur.

16. Yapısal özelliklerin standart lastiğe göre takviyeli olduğunu ………….. yazısı ifade
eder.

17. …………….. yazısı lastiğin çekiş sınıfını gösterir.

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.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 D

3 A

4 C

5 B

6 A

7 D

8 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A
2 B

3 D

4 C

5 C

6 B

7 A

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış
2 Doğru

3 Yanlış

4 Doğru

5 Doğru

6 Yanlış

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Sırt

2 Yola tutunmayı

3 Pişirme

4 Kuşak

5 Karkas

6 Astar

7 Yanak

8 Topuk

9 Kesit genişliği

10
Kesit

yüksekliğinin

11 Jant çapı

12 2,54

13 TRA

14 Radyal

15 ECE

16 Plus

17 Traction
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