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AÇIKLAMALAR

KOD 521MMI539
ALAN Metalürji Teknolojisi
DAL/MESLEK Döküm
MODÜLÜN ADI Beziryağlı Maça

MODÜLÜN TANIMI
Beziryağlı maça kumundan maça yapma yeterliklerinin
kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Maça Yapma 1 modülünü başarmış olmak

YETERLİK Beziryağlı maça yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında istenilen ölçüye ve tekniğe
uygun bezir yağlı maça yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Tekniğe uygun, beziryağlı maça kumu

hazırlayabileceksiniz.
2. Tekniğe uygun, beziryağlı maça kumu ile maça

yapabileceksiniz.
3. Tekniğe uygun, beziryağlı maçayı tavaya

alabileceksiniz.
4. Tekniğe uygun, beziryağlı maçayı pişirebileceksiniz.
5. Tekniğe uygun, maça yapıştırıcısını hazırlayarak

sürebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Aydınlık ve havalandırmanın sağlandığı çalışma
alanı
Donanım: Maça kumu karıştırıcısı, kuru silis kumu, bezir
yağı, kil, buğday unu (mısır unu), su, eldiven, pişirme
fırını, ceket, pişirme tavası, ateş toprağı, camsuyu

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,

Dökümcülük meslek dalı içerisinde Bezir Yağlı Maça modülü önemli bir yere
sahiptir. Döküm sektöründe yaygın olarak kullanılan bu yöntemin avantajlı yönlerini yaparak
öğreneceksiniz.

Bezir yağlı maça kumu hazırlama, maça yapma, tavaya alma, pişirme, maçaları
yapıştırma bilgi ve becerilerine sahip olacaksınız. Bu modülde kazanacağınız bilgi ve
beceriler sizi meslek alanında bir basamak daha yukarı taşıyacaktır. Yapacağınız
çalışmalarda emniyete, temizliğe, tertip ve düzene önem vermeniz günlük yaşantınızda da
olması gereken davranışlardır.

Unutmayınız ki başarmanın yolu mesleği sevmekten geçer. Mesleğinde başarılı olan
insanların toplum içinde değer buldukları, huzurlu ve mutlu bir hayat sürdükleri görülür.
Mesleği seçmiş kişiler olarak sizler bu mesleğin, en doğru en yeni bilgilerini tam olarak
bilmek ve uygulamak durumundasınız. Çoğu meslekler gibi dökümcülük mesleği de ekip
çalışmasını zorunlu kılar.

Bu modülde öğreneceğiniz bilgi ve becerilerin derecesi ekibinizin ürün kalitesini
doğrudan etkileyecektir. Ayrıca ekip çalışması yapan kişilerin yardımlaşma, paylaşma, insan
haklarına saygılı olma ve etik kurallara uyma gibi günümüz değerlerine eksiksiz sahip
olmaları gerekir. İlk öğrenme kalıcıdır ve hatalı öğrenmelerin ve alışkanlıkların düzeltilmesi
zor olup zaman alır.

Seçmiş olduğunuz bu mesleği benimsemek, sevmek, olumlu doğru bilgi ve beceriler
kazanmak, uygulamak mesleki kariyerinizde yükselmenizi sağlayacak ve bu alanda sizi
aranan bir kişi hâline getirecek, gelecek kaygınız olmayacaktır.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun bezir yağlı maça kumu
hazırlayabileceksiniz.

 Çevrenizdeki bezir yağlı kumla maça yapan işletmeleri yerinde inceleyip

edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BEZİR YAĞLI MAÇA KUMLARI
İstenilen özelliklere sahip kuru silis kumu, bezir yağı, kil, buğday unu (mısır unu),

ince gürgen talaşı ve su belli oranlarda maça kumu hazırlama makinelerinde 10 – 20 dakika
karıştırılarak bezir yağlı maça kumu hazırlanır (Resim 1.1). Bu zaman dilimi bezir yağının
viskozitesi (inceliği, akıcılığı) ve kumun tane iriliğine bağlı olarak değişebilir.

Maça yapımında kullanılan bezir yağları, özel olarak üretilir. Kükürt oranı düşük ve
çift kaynatılmış olmalıdır. Mobilya sektöründe kullanılan bezir yağları maça yapımında
kullanılmaz. Özellikle döküm beziri kullanılır (Resim 1.2).

1.1. Bileşimleri

Bezir yağlı maça kumu bileşimi:
Silis % 92- 96
Bezir yağı % 3 –5
Buğday unu-mısır unu- talaş % 0,5 –1
Su % 0,5 –1
Kil (Bentonit) % 0 –1

Resim 1.1: Maça kumu karıştırıcısı Resim 1.2: Bezir yağı

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.2. Özellikleri

Beziryağlı maça kumunun yararları:

 Hazırlanan kum uzun süreli kullanılabilir.
 Akıcılıkları iyidir.
 Pişirildikten sonraki dayanımı yüksektir.
 Temiz yüzey verir.
 Dökümden sonra kolay boşalır.
 Kalıp içinde rutubet almaz.
 Hazırlanmaları kolaydır.

Sakıncaları:

 Yaş dayanımları iyi değildir.
 Döküm esnasında gaz oluşumu fazladır.
 Ek tesise gerek vardır.
 Çalışma ortamına kötü koku yayar.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bezir yağlı maça kumu hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Karıştırıcıyı çalıştırınız.

 Belirlenen miktarlarda kuru silis kumu, kil,
buğday unu, mısır unu veya talaşı karıştırıcıya
yükleyip 3-5 dakika karıştırınız.

 Kuru karışıma önceden tarttığınız bezir yağını
azar azar ilave ediniz.

 İş önlüğü giyiniz.
 Eldiven takınız.
 Makineyi çalıştırmadan yükleme

yapmayınız.
 Tartıma özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Gerekiyorsa uygun miktarlarda su ilave ederek
10-15 dakika karıştırınız.

 Karışım uygun kıvama gelince boşaltma
kapağını açarak kumu karıştırıcıdan alınız.

 Makinenin çalışma talimatına
uyunuz.

 Karışım zamanına dikkat ediniz.
 Her çalışma sonunda karıştırıcıyı

temizleyiniz.
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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 İş önlüğünü giydiniz mi?
2 Silis kumunu tarttınız mı?
3 Bağlayıcıları (beziryağı, kil, buğday unu) tarttınız mı?
4 Karıştırıcıyı çalıştırdınız mı?
5 Homojen kuru karışımı hazırladınız mı?
6 Karıştırıcıya bezir yağı ilavesi yaptınız mı?
7 Homojen karışım oldu mu?
8 Kumu karıştırıcıdan aldınız mı?
9 Kullandığınız alanı ve araçları temizlediniz 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

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

1. ( ) Karıştırıcıyı çalıştırmadan yükleme yapmalıyız.

2. ( ) Bezir yağlı maça kumlarında döküm esnasında gaz oluşumu fazladır.

3. ( ) Hazırlanan kum kısa zamanda kullanıldığı için dökümden kolay boşalır.

4. ( ) Bezir yağından sonra kuru silis ilavesi yapılır.

5. ( ) Yaş ve kuru dayanımları yüksektir.

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



ÖĞRENME FAALİYETİ

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun bezir yağlı maça kumu ile maça
yapabileceksiniz.

 Boru iskelete açılan delikleri inceleyiniz

nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız

2. BEZİR YAĞLI MAÇA
YAPMAK

Hazırlanan kum maça sandığı içerisine doldurularak sıkıştırılır. Maçanın dayanımını
artırmak için demirden iskelet konabilir. Bezir yağlı kumdan yapılan maçaların havası iyi
alınmalıdır. Maça havasının alınması şiş delikleri açılarak, de
(Resim 2.1) veya maçanın kalın yerlerine kok kömürü yerleştirilerek alınabilir. Ayrıca yarım
yarım yapılıp sonradan yapıştırılacak maçalarda mala yüzeylerine kanallar a
sağlanabilir (Resim 2.2).

Resim

ÖĞRENME FAALİYETİ

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun bezir yağlı maça kumu ile maça

oru iskelete açılan delikleri inceleyiniz ve delik sayısının fazla olmasının

arkadaşlarınızla tartışınız.

2. BEZİR YAĞLI MAÇA KUMU İLE MAÇA
YAPMAK

Hazırlanan kum maça sandığı içerisine doldurularak sıkıştırılır. Maçanın dayanımını
iskelet konabilir. Bezir yağlı kumdan yapılan maçaların havası iyi

alınmalıdır. Maça havasının alınması şiş delikleri açılarak, delikli iskelet borusu kullanılarak
maçanın kalın yerlerine kok kömürü yerleştirilerek alınabilir. Ayrıca yarım

yarım yapılıp sonradan yapıştırılacak maçalarda mala yüzeylerine kanallar açılarak gaz çıkışı

Resim 2.1: Boru iskelet

Resim 2.2: Maça

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun bezir yağlı maça kumu ile maça

delik sayısının fazla olmasının

İLE MAÇA

Hazırlanan kum maça sandığı içerisine doldurularak sıkıştırılır. Maçanın dayanımını
iskelet konabilir. Bezir yağlı kumdan yapılan maçaların havası iyi

likli iskelet borusu kullanılarak
maçanın kalın yerlerine kok kömürü yerleştirilerek alınabilir. Ayrıca yarım

çılarak gaz çıkışı
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Yağlı kumdan yapılan maçaların yaş dayanımları çok düşüktür. Bu maçaların
dikkatlice maça tavasına, kum yatağa veya düz bir plaka üzerine alınarak fırına konmaları
gerekir. Maça pişirmede en kullanışlı yatak, maça tavasıdır (metal maça sandığı). Maça
yapımına geçmeden maça sandığı mazotlu üstübüyle silinerek kum yapışmasının önüne
geçilmelidir.

Resim 2.3: Metal maça sandığı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bezir yağlı maça kumundan maça yapınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Bezir yağlı maça kumunu hazırlayınız.
 Maça sandığını mazotlu üstübüyle siliniz.

 Maça sandığını işkenceyle sıkıştırınız.

 Maça kumunu maça sandığına koyup
sıkıştırınız.

 Hava kanalı açınız.

 Eldiven giyiniz.

 Maça sandığını temizleyiniz.

 İşkence sıkılığına özen gösteriniz.

 Kumu fazla sıkıştırmayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Maça sandığını takalayınız.

 Maça sandığının tek yüzeyini açınız.

 Tahta ya da plastik tokmak
kullanınız.

 Maça sandığını düzgün kaldırınız.
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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. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Maça sandığı ve yardımcı takımları hazırladınız mı?

3. Maça sandığını bağladınız mı?

4. Maça sandığındaki kumu sıkıştırdınız mı?

5. Maça sandığına iskelet koydunuz mu?

6. Maçaya hava kanalı açtınız mı?

7. Maça sandığını takaladınız mı?

8. Maça sandığının tek yüzeyini açtınız 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. Maçalara iskelet koyma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temiz yüzey elde etmek
B) Gaz geçirgenliğini artırmak
C) Maçanın sıkılığını azaltmak
D) Sıvı metalin basıncına karşı dayanımı artırmak

2. Maça sandığının işkenceyle sıkıştırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maça sandığının dayanımı artırmak
B) Maçanın şeklini korumak
C) Gaz çıkışını kolaylaştırmak
D) Uygun sıkılıkta maça elde etmek

3. Maça kumunun maça sandığına yapışmaması için ne yapılmalıdır?
A) Maça sandığı önceden ısıtılmalıdır.
B) Küçük taneli kok kömürü yerleştirilmelidir.
C) İskelet kullanılmalıdır.
D) Mazotlu üstübüyle silinmelidir.

4. Bezir yağlı kumdan yapılan maçaların maça tavasına alınma nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Döküm sırasında fazla gaz çıkardıkları için
B) Yaş dayanımları çok düşük olduğu için
C) Maça sandığına yapışmanın önüne geçmek için
D) Maça sandığını takalayabilmek için

5. İskelet borusunun bol delikli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İçine maça kumu gireceğinden sağlam olur.
B) Maçanın havası rahatça alınır.
C) Ortama dağılacak kokunun önüne geçilir.
D) Kumlar maça sandığına yapışmaz.

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 bezir yağlı maçayı tavaya
alabileceksiniz.

 Ağaç maça sandığı ile metal maça sandıklarını karşılaştırınız.

3. BEZİR YAĞLI MAÇAYI TAVAYA
ALMAK

Bezir yağlı maçalarda yaş dayanımı düşüktür. Bu nedenle pişirilmeleri gerekir.
Yapılan bir maçayı düz plaka üzerine almak, ölçülerinin değiştirilmeden pişirilmesini çoğu
kez zorlaştırır. Bu nedenle maça sandığının profillerini üzerinde taşıyan, maçada ölçü
değişimine fırsat vermeyen, alüminyum veya başka metal malzemelerden yarım maça
sandığı şeklinde tavalar hazırlanır (Resim 3.1). Maça sayısı kadar tavaya ihtiyaç olur. Maça
tavası fazlalığı maliyeti artırırken maçalarda kaliteyi yükseltir.

Yarım yarım yapılan maçalarda, düz plakalar maça tavası olarak kullanılır.

Resim 3.1: Maça tavası

Maça tavası maliyetinden kaçmak için maça ceketlerinden yararlanırız. Ceket
kullanılarak hazırlanan maçaların kum içinde kalan kısımları tam pişmeyebilir. Maça sandığı
ölçülerine uygun olarak ceket hazırlanır (Resim 3.2).

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 3.2: Maça ceketi
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bezir yağlı maçayı tavaya alınız.

 Bezir yağlı maça kumu hazırlayınız.
 Maça sandığını hazırlayıp işkenceyle

sıkıştırınız.
 Yağlı maça kumunu maça sandığına sıkıştırınız.
 Hava kanalı açınız.
 Maça sandığını takalayınız.
 Maça sandığının yarısını alınız.

 İçinde maça bulunan yarım maça sandığı
üzerine maça tavasını yerleştiriniz.

 Yarım maça sandığı ile maça tavasını beraberce
maça tavası alta gelecek şekilde ters çeviriniz ve
yarım maça sandığını alınız.

 Takalamada maça sandığına zarar
vermeyiniz.

 Maça tavasının içinin temiz
olmasına özen gösteriniz.

 Maçaya zarar vermeyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



 Eğer ceket kullanıyorsanız ceketi yarım
maçanın üzerine yerleştiriniz.

 Elenmiş meydan kumuyla doldurunuz
hafifçe sıkıştırınız.

 Plaka yardımıyla düz tokmak işlemini yapınız

 Fazla kumu sıyırınız.

 Plakayla beraber ceketi ters çeviriniz.

 Ceketi çıkarınız.

18

eketi yarım

eydan kumuyla doldurunuz ve

Plaka yardımıyla düz tokmak işlemini yapınız.

Plakayla beraber ceketi ters çeviriniz.

 Maça tavasıyla fırına yerleştiriniz

 Maçaya zarar vermeyiniz.

yerleştiriniz.
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 Pişirme fırınına yerleştiriniz.
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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. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Maça tavasını ve yardımcı takımları hazırladınız mı?

3. Maça tavasını yarım maça sandığı üzerine koydunuz mu?

4. Maça tavasını maça sandığı üzerine bağladınız mı?

5. Maça sandığını tava ile beraber ters çevirdiniz mi?

6. Maçayı tavaya aldınız mı?

7. Maça tavası kullanmıyorsanız ceketi hazırladınız mı?

8. Maçayı cekete aldınız mı?

9. Maçayı ceketten plakaya aldınız mı?

10.Maçayı pişirme fırınına yerleştirdiniz 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

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

1. ( ) Maçada şekil değişimine fırsat vermemek için tava kullanırız.

2. ( ) Ceket kullanımında kum içinde kalan maçalar az pişer.

3. ( ) Maçayı madenî tavayla fırına yerleştiririz.

4. ( ) Maça sayısı kadar cekete ihtiyaç olur.

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-4

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun bezir yağlı maçayı pişirebileceksiniz.

 Az pişmiş, normal pişmiş ve yanmış maçalar arasındaki renk farklarını

karşılaştırınız.

4. BEZİR YAĞLI MAÇAYI PİŞİRMEK
Hazırlanan bezir yağlı maçalar maça fırınlarında (180-220)0C sıcaklıkta pişirilir.

Düşük sıcaklıklarda maça tam pişmez. Yüksek sıcaklıklarda maça yanabilir. Maçanın tam
pişmesinde pişirme zamanı çok önemlidir. Kalın kesitli maçalarda tam pişme için zaman
uzun tutulmalıdır. İyi pişirilmeyen maçalardan döküm sırasında fazla gaz çıkışı olur. Az
pişmiş maçanın rengi açık sarı (Resim 4.1), çok pişmiş maçanın rengi siyaha yakın (Resim
4.2), normal pişmiş maçanın rengi açık kahverengidir (Resim 4.3).

Resim 4.1: Az pişmiş maça

Resim 4.2: Çok pişmiş maça

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Resim

Maçalar, pişirme fırınına maça tavası üzerinde yerleştirilir. Maça tavası olmayan
maçalar kum yatağa alınarak düzgün bir plaka üzerinde fırında pişirilir. Kum yatak ile
pişirilen maçaların kum içinde kalan kısımları tam pişmeyebilir. Ma
yatak içinde pişen kısımlarının renkleri farklı olur. Bu şekildeki maçaların kum yataktan
alındıktan sonra tekrar pişirilmeleri gerekebilir.

Pişirme işlemi biten maçalar fırın içinde kendi
tam olmadan çıkarılan maçalar havadan nem alır
neden olur.

Maça pişirme fırınlarında yakacak olarak
kullanılır.

Kalın kesitli maçaların fırının üst kısm
alt kısmındaki raflara konmasına özen gösterilir.

Pişirilen bezir yağlı maçalar, d
boyanabilir. Boyanan maçalar fırında kurutulur
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esim 4.3: Normal pişmiş maça

Maçalar, pişirme fırınına maça tavası üzerinde yerleştirilir. Maça tavası olmayan
maçalar kum yatağa alınarak düzgün bir plaka üzerinde fırında pişirilir. Kum yatak ile
pişirilen maçaların kum içinde kalan kısımları tam pişmeyebilir. Maçanın dış kısmı ile kum
yatak içinde pişen kısımlarının renkleri farklı olur. Bu şekildeki maçaların kum yataktan

ri gerekebilir.

Pişirme işlemi biten maçalar fırın içinde kendi hâlinde soğumaya bırakılır. Soğuma
ılan maçalar havadan nem alır. Bu da dökümde gazın fazla oluşmasına

rme fırınlarında yakacak olarak kok kömürü, elektrik, LPG veya doğal gaz

fırının üst kısmındaki raflara, ince kesitli maçaların ise fırının
özen gösterilir.

Pişirilen bezir yağlı maçalar, daha temiz yüzey elde etmek için grafit boya ile
Boyanan maçalar fırında kurutulur (Maça Yapma 3 modülüne bakınız.).

Maçalar, pişirme fırınına maça tavası üzerinde yerleştirilir. Maça tavası olmayan
maçalar kum yatağa alınarak düzgün bir plaka üzerinde fırında pişirilir. Kum yatak ile

çanın dış kısmı ile kum
yatak içinde pişen kısımlarının renkleri farklı olur. Bu şekildeki maçaların kum yataktan

soğumaya bırakılır. Soğuma
da dökümde gazın fazla oluşmasına

kok kömürü, elektrik, LPG veya doğal gaz

fırının

grafit boya ile



UYGULAMA FAALİYETİ
Bezir yağlı maçayı fırında pişiriniz.

İşlem Basamakları

 Maça tavasına alınmış maçayı kurutma
fırınındaki raflara yerleştiriniz.

 Fırını çalıştırınız.

 Sıcaklığı kademeli olarak artırınız.

 Fırının çalışmasını pişirilmiş maçaların
rengine bakarak belirli bir süre sonra
durdurunuz.

 Maçaları kurutma fırını içinde soğumaya
bırakınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ
Bezir yağlı maçayı fırında pişiriniz.

Öneriler

Maça tavasına alınmış maçayı kurutma

tırınız.

işirilmiş maçaların
rengine bakarak belirli bir süre sonra

soğumaya

 Eldiven giyiniz.
 Büyük maçaları üst raflara

yerleştiriniz.
 Pişirilmiş maçaların rengine

bakarak pişme kalitesini kontrol
ediniz.

 Maçalar tamamen soğumadan fırın
içinden çıkarmayınız.

FAALİYETİ

ar tamamen soğumadan fırın
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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. İş önlüğü giydiniz mi?

2. Eldiven giydiniz mi?

3. Maçayı fırına yerleştirdiniz mi?

4. Fırını çalıştırdınız mı?

5. Sıcaklığı kademeli yükselttiniz mi?

6. Maçayı pişirdiniz mi?

7. Fırının çalışmasını durdurdunuz mu?

8. Maçayı fırın içinde kendi hâlinde soğumaya bıraktınız 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
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,

yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Maçanın tam pişmesinde raf yüksekliği çok önemlidir.

2. ( ) Fırın sıcaklığı kademeli artırılır.

3. ( ) Maçalar fırından çıkarılıp dışarıda soğumaya bırakılır.

4. ( ) İyi pişmiş maçalar sarı renkte olmalıdır.

5. ( ) Pişmenin tam olması için düşük sıcaklıkta bekletiriz.

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-5

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun maça yapıştırıcısını hazırlayıp
kullanabileceksiniz.

 Maçalarda maça yapıştırıcısı kullanma nedenlerini araştırıp edindiğiniz bilgileri

arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. MAÇA YAPIŞTIRICISI HAZIRLAMAK
VE KULLANMAK

5.1. Tanıtımı

Zorunlu olarak tek parça yapılamayan maçalar, parça parça yapılarak pişirilir. Pişirilen
maçalar özel olarak hazırlanan yapıştırıcı ile yapıştırılır. Yapıştırma işlemi daha çok büyük
maçalarda uygulanır. Kırılan maça parçalarının yapıştırılmasında ve maçaların çatlayan
kısımlarının onarımında da kullanılır (Resim 5.1).

Resim 5.1: Maça yapıştırıcı

Maça yapıştırıcısının bileşimi:
Talk (pudra) % 40
Camsuyu suyu % 34
Ateş toprağı % 13.5
Sıcak su % 12.5
Piyasada hazır maça tutkalları da bulunmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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UYGULAMA FAALİYETİ

Bezir yağlı maça yapıştırıcısını hazırlayınız ve kullanınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Maça yapıştırıcısı için gerekli olan camsuyu, ateş
toprağı, talk ve suyu hazırlayınız.

 Ateş kilini havanda ezerek eleyiniz.
 Camsuyunu, karıştırma kabına boşaltınız.
 Suyu ısıtınız.
 Ayrı bir kap içinde ateş toprağı ve talkı kuru

olarak karıştırınız.
 Kuru karışım üzerine sıcak suyun yarısını azar

azar ilave ediniz.
 Elle kuru karışımın tamamını karıştırınız.
 Sıcak suyun diğer yarısını camsuyuna ilave

ederek karıştırınız (akıcılık sağlanır).
 İçinde camsuyu ve sıcak su olan kabı karıştırıcı

altına yerleştirerek karıştırınız.
 Sıcak suyla nemlendirilmiş olan talk ve ateş

toprağı karışımını camsuyu ve sıcak su
karışımına azar azar ilave ediniz.

 Karıştırmaya bir saat kadar devam ediniz.
 Karıştırıcıyı durdurup yapıştırıcıyı ağzı kapaklı

plastik tüp içerisine doldurunuz.
 Yapıştırılacak maçaların yapışma yüzeylerini bir

biri üzerine sürterek alıştırınız.

 Makine ve aletleri temiz tutunuz.
 Eldiven giyiniz.
 Karışımın homojen olmasına

özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



 Hava kanalı açılmamış ise eğe ile açınız.

 Her iki maçanın birleşme yüzeyine yapıştırıcıyı
sürünüz.

 Maçaları birleştiriniz.
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Hava kanalı açılmamış ise eğe ile açınız.

birleşme yüzeyine yapıştırıcıyı

 Hazırlanan yapıştırıcıyı açıkta
bekletmeden plastik tüplere
doldurunuz.

 Yapıştırıcıyı serin bir yerde
muhafaza ediniz.

 Yüzey uyumu sağlayıncaya kadar
devam ediniz.
Yüzey uyumu sağlayıncaya kadar
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 Birleştirme yüzeylerinden sızan yapıştırıcıyı
üstübü ile temizleyiniz.

 Gerekiyorsa yapıştırılan maçaları maça
başlarından bağlayınız.

 Maçayı açık havada veya fırında sertleşinceye
kadar bekletiniz.

 Sürdükten sonra biraz bekleyiniz.
 Kaçıklığın önüne geçiniz.
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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. İş önlüğü ve eldiveni giydiniz mi?

2. Katkı maddelerini hazırladınız mı?

3. Kuru maddeleri karıştırdınız mı?

4. Sıcak suyu kuru maddelere ilave ettiniz mi?

5. Sıcak suyu camsuyuna ilave ettiniz mi?

6. Katkı maddelerini karıştırdınız mı?

7. Homojen karışımı hazırladınız mı?

8. Yapıştırıcıyı karıştırıcıdan aldınız mı?

9. Yapıştırıcıyı plastik tüpe doldurdunuz mu?

10. Yapıştırıcıyı koruma altına aldınız mı?

11. Yapıştırılacak maçayı hazırladınız mı?

12. Yapıştırıcıyı maçaya sürdünüz mü?

13. Maçayı birleştirdiniz mi?

14. Maçayı yapıştırıcı sertleşinceye kadar beklettiniz 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. Maça yapıştırıcısı hazırlanmasında kullanılan ateş kilinin tane iriliği nasıl olmalıdır?
A) İri taneli
B) Orta taneli
C) İnce taneli ve elenmiş
D) İnce taneli

2. Aşağıdakilerden hangisi maça yapıştırıcısının kullanımını doğru olarak anlatmaktadır?
A) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de yeteri kadar sürülür.
B) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de belli aralıklarla sürülür.
C) Yapışacak yüzeylerin sadece birisine bolca sürülür.
D) Yapışacak yüzeylerin her ikisine de bolca sürülür.

3. Maça yapıştırıcısının korunma ortamı nasıl olmalıdır?
A) Ağzı kapalı plastik tüpte
B) Açık ortamda
C) Ağzı açık plastik tüpte
D) Sıcak ortamda

4. Yapıştırma işlemi daha çok hangi maçalarda uygulanır?
A) Tek parça yapılamayan maçalarda
B) Ceket kullanılan maçalarda
C) Tek parça maçalarda
D) İskelet kullanılmayan maçalarda

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
KONTROL LİSTESİ

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

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1 İş önlüğü ve eldiven kullandınız mı?

2
Bezir yağlı kum yapmak için gereken malzemeleri hazırladınız

mı?

3 Kum karıştırıcıyı çalıştırdınız mı?

4 Malzemeleri, karıştırıcıya sırasıyla yüklediniz mi?

5 Homojen olarak bezir yağlı maça kumu hazırladınız mı?

6 Maça yapımı için gerekli malzemeleri hazırladınız mı?

7 Maça sandığını bağladınız mı?

8 Maça sandığını kum ile sıkıştırdınız mı?

9 Maçaya iskelet koydunuz mu?

10 Maçaya hava kanalı açtınız mı?

11 Maçayı tavaya aldınız mı?

12 Maçayı pişirdiniz mi?

13 Yarım yarım iki maçayı yapıştırdınız mı?

14 Kullanılan araç ve gereci temizleyerek yerlerine kaldırdınız 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.

MODÜL DEĞERLENDİRME



34

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış

2 Doğru

3 Yanlış

4 Yanlış

5 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 B

3 D

4 B

5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ – 3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru
2 Doğru

3 Doğru
4 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ – 4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Yanlış

2 Doğru

3 Yanlış

4 Yanlış

5 Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ – 5’İN CEVAP ANAHTARI

1 C

2 A

3 A

4 A

CEVAP ANAHTARLARI
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