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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim 

Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere 

rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme materyalidir. 

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir. 

 PARA ĠLE SATILMAZ.   
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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ġplik Üretim Teknolojisi 

MODÜLÜN ADI Cer Makinesi Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 

Cermakinesininmakine ayarlarına hazırlık,  makinenin 

elektronik ve mekanik ayarları ile makine bakım ile ilgili 

bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL Ön koĢul yoktur. 

YETERLĠK Cer bandı makineayarlarını yapmak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak cer makinesinin makine ayarlarınıyapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun cermakinesinde makine ayarlarına 

hazırlık yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun cermakinesinin elektronik 

ayarlarınıyapabileceksiniz 

3. Tekniğine uygun cermakinesinin 

mekanikayarlarınıyapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun cermakinesinde bakım 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam ve Donanım:cer makinesi,  takım ve ölçü aletleri, 

ince yağ, gres yağ, yağ tabancası, yağdanlık, kâğıt, kalem, 

hesap makinesi. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modülsonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
 

  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil alanında; nitelikli, yaratıcı ve uygulayabilen, motivasyonu yüksek hedefleri 

olan, geliĢen ve değiĢen teknolojiyi yakalayıp bu teknolojiye uyum sağlayan birey olmanız 

gerekmektedir. 

 

Tekstil endüstrisi çok sayıda birbirini izleyen iĢlemlerden oluĢur. Bir iĢlem sonucu 

elde edilen mamul bir sonraki iĢlemde hammadde olarak kullanılır. 

 

Tekstil içinde pamuk iplikçiliğinin önemi hiç azalmamıĢ aksine doğallığı ve sağlıklı 

kullanılabilirliği ile günümüzde önemi daha da artmıĢtır. Ancak bu önemin artması, kaliteli 

ve istenilen özelliklere sahip olması gereklidir. Bunun içinde makinenin tüm ayarlarının iyi 

yapılması gerekmektedir. 

 

Bu nedenle pamuk iplikçilik sisteminde düzgün iplik yapılabilmesi için cer 

makinesinin ayarlarını iyi bilerek makine üzerinde uygulamanız gerekir. 

 

Bu modülile tekstil sektörünün beklediği niteliklerde yetiĢmenizi amaçladığımız 

sizler, gerekli ortam sağlandığındacermakinesininmakine ayarlarını yapabileceksiniz. 

Ġstenilen numarada ve kalite özelliklerine sahipĢeridin makinede üretimi yapılabilecektir. 

 
 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında cermakinesinin ayarlarınıtekniğine uygun yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

 Ġplik iĢletmelerine giderek pamuk iplikçilik sisteminde kullanılan cermakinelerinin 

ayarlarınıile ilgili gerekli bilgileri toplayınız.  

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlayarak dosyalayınız. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. CERMAKĠNESĠNDE MAKĠNE 

AYARLARINA HAZIRLIK 

 
Resim 1.1: Cer makinesi 

Cer makinesinde doğru yapılan ayarlar makinenin sağlıklı çalıĢmasını sağlayacaktır 

(Resim 1.1).Bunun içinde hem zamandan kazanmak hem de iĢ anında olabilecek kazaları 

önlemek açısından makine ayarlarına iyi bir hazırlık yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde 

olabilecek aksaklıklar ayar ve makine bakım iĢleminin uzamasına neden olacaktır. Bu da 

zaman ve iĢ kaybı demektir. 

 

1.1. MakineUstasının Görevi: 
 

Makine ustası, üretimin yanında makinenin tüm ayarlarını yapabilme yetisine sahip 

olan kiĢidir. Makine ustasının görevlerini Ģöyle sıralayabiliriz: 

 ĠĢ ve iĢçi güvenliği kurallarına uymak 

 Amirin verdiği talimatları uygulamak 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Üretim akıĢını ve makine operatörünü sürekli izlemek 

 Üretimi periyodik olarak kontrol etmek 

 Sorumlu olduğu operatörün çalıĢma motivasyonunu yüksek tutmak 

 Sorumlu olduğu operatörün beceri kabiliyetlerini bilmek  

 Üretimde, ihtiyaç duyulan malzemelerin hazırlanması 

 Üretimde ve ayarda,amirinin bilgisi dıĢında değiĢiklik yapmamak 

 Makinede ve makine operatöründekideğiĢimleri amirine bildirmek 

 ÇalıĢılan günün sonunda amirine yazılı veya sözlü günlük rapor sunmak 

 Makinenin ayarını ve bakımını zamanında yapmak veya yaptırmak 

 ĠĢi zamanında teslim alıp zamanında bırakmak 

 

1.2. Ayar Yaparken Uyulması Gereken ĠĢ Ve ĠĢçi Güvenliği 

Kuralları 
 

ĠĢ ve iĢçinin güvenliği, yapılan iĢten daha önemlidir. Gerekli tedbirleri almadan 

çalıĢan kiĢi hem kedinin hem de iĢyeri sahibinin baĢına büyük dertler açar.  

 

1.2.1. KiĢisel Donanım Kullanımı 

 
Resim 1.2:Makine bakımcıları için iĢ kıyafeti 

Üretim yapmanın dıĢında makineye yapılacak herhangi bir müdahalede, makine bakım 

çalıĢmasına uygun iĢ kıyafeti giyilmelidir. ĠĢ kıyafeti olarak çalıĢma esnasında esneklik 

sağlaması açısından tiĢört ve pantolontercih edilmelidir. (Resim 1.2) 

Tehlike yaratabilecek makine parçalarını (diĢli, silindir vs.) söküp takarken mutlaka 

eldiven giyilmelidir.(Resim 1.3) Eldiven elimize sıkı geçmelidir. 
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Resim1.3: Eldiven 

Kendi makinemiz çalıĢmasa bile diğer makinelerden gelecek gürültü kulağımızda 

sağlık sorunları oluĢturur. ĠĢletme içerisinde kulak sağlığı açısından sürekli kulak tıkacı 

takmalıyız. (Resim 1.4) Kulak tıkacını kulağımıza tam tıkayacak Ģekilde yerleĢtirmeliyiz.  

 
Resim 1.4: Kulak tıkacı 

 
Bayan iĢçiler, saçlarını makinenin dönen herhangi bir parçasına kaptırmamak için toplayarak 

bone içerisine almalıdır. (Resim 1.5) 

 

1.2.2. Cer Makinesinde Ayar Öncesi ve Sonrası Yapılacaklar 
 

Ayar yapılırken iĢ ve iĢçi sağlığı sorunları çıkmaması için ayar yapmadan önce 

alacağımız bazı tedbirler vardır. Bunlar; 
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 Makine çevresinin temizlenmesi  

 Elektronik ayar yapacaksak makine kapakları kapalı olarak kontrol paneline elektrik 

verilmesi  

 Elektronik ayar yapılırken makine üretim yapmamalı, bazı elektronik ayarlar makine 

çalıĢılırkende yapılabilir 

 Mekanik ayarda, makinenin elektriği kesilerek ayar yapılacak yerin kapağı açılarak 

temizliğinin yapılması 

 Ayar esnasında tehlike yaratabilecek makine çevresindeki eĢyalar kaldırılması 

 Ayarda kullanılacak tüm alet ve edevatlarınkullanılabilirliğinin kontrol edilmesi 

 Ayarda kullanılacak alet ve makine parçaları önceden temin edilip ayar yerine 

getirerek zamanın verimli kullanması 

 Ayardan sonra tespit somun/vidalarının kontrolü, kayıĢ ve donanım kontrolünü 

yaparak iĢi bitirmek, makine üzerinde takım ve yardımcı malzemeler unutmamak 

 Ayar iĢi bitiminde kapakları kapatıp makineyi çalıĢtırarak anormallik olup 

olmadığının kontrol edilmesi 

 

1.2.3. Cer Makinesinde Ayar Anındaki Tehlikeli Yerleri 
 

 Çekim tertibatında baskı kollarının indirilmesi esnasında,  cer makinesine kapılarak 

ezilme tehlikesi vardır. 

 
Resim 1.6:Eski ve yeni tip besleme masası  

 Cer makinesinin besleme masası engin olduğundan altından geçerken baĢımızı 

vurmamaya dikkat etmeliyiz.(Resim 1.6) 

 DiĢli değiĢimlerinde, diĢliyi çıkarırken veya takarken elimizi yaralayacak 

hareketlerden kaçınılmalıdır. DiĢliyi eldivenli iki elimizle sıkı kavrayarak dikkatli 

çıkarıp takmalıyız. (Resim 1.7) Aksi takdirde diĢliyi düĢürüp ayağımıza zarar 

verebiliriz.Kontrolsüz çıkarma/takma iĢi elimizi yaralar. Hatta denge kaybından 

dolayı düĢüp baĢımızı bir yere vurabiliriz.  
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Resim 1.7:Eldivenle diĢli çıkarma 

 Çekim bölgesinde yapılacak her türlü ayarda,kopuk bağlamada veya temizlikte 

makinenin üzerinde bulunan kapağı tam sabitlemeli baĢımıza düĢmesini 

engellemeliyiz.(Resim 1.8)  

 
Resim 1.8:Cer makinesinin üst kapağının sabitlenmesi 

 
Makinenin üst kapağı açık olduğunda makine duruyor. Ancak kopuk bağlarken kesikli 

çalıĢtırma esnasında özellikle bayanlar bone takmamıĢ ise uzun saçlarını çekim ve baskı 

silindirlerine kaptırabilirler.(Resim 1.9) 

Resim 1.9:Çekim ve baskı silindirleri 

1.3. Ayarda Kullanılan Araç Ve Gereçler 
 

Bir atasözü “alet yapar el övünür” der.  Bundan dolayı ayarda kullanacağımız araç ve 

gereçleri iyi seçmeliyiz. Kalitesiz araç ve gereçler yapılacak iĢin uzamasına neden olur, hatta 

üretimi bile etkiler. 
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1.3.1. Elektronik Ayarda Kullanılan Araç Ve Gereçler 
 

Elektronik ayarlar, makine üzerine sabitlenmiĢ elektronik kontrol panellerinde (veya 

panolarda)yapılır. Bundan dolayıherhangi bir alet kullanılmaz. Ayar değiĢimi için yapılacak 

hesaplamalar için kâğıt, kalem ve hesap makinesine ihtiyaç vardır. 

 

1.3.2. Mekanik Ayarda Kullanılan Araç Ve Gereçler 
 

Makine ayarlarında makine edevat çantasında veya arabasında makineye ait her türlü 

el aleti, anahtar ve malzemeler kullanılır. (Resim 1.10 ) 

 

 
Resim 1.10: Muhtelif el aletleri   

Ekartman ayarında ayar vidasının yapısına göre tornavida, alyan anahtar, açık ağızlı 

anahtar veya lokma anahtarı (cırcır) kullanılabilir. (Resim 1.11)Çekim silindirleri arası 

mesafe kontrolü için Ģablon (mastar) kullanılır. (Resim 1.12 ) 

 

 
Resim 1.11:Tornavida, alyan, açıkağızlı anahtar ve lokma anahtarı(cırcır) 
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Resim 1.12:Ekartmanayarı için Ģablon (mastar)  

 
Cer makinesinde diĢli değiĢimi için çektirme, açıkağızlı anahtar (lokma takımı), 

alyananahtar ve diĢli kullanılır. (Resim 1.13) 

 

 
Resim 1.13: DiĢli 

Mekanik ayarlarda iĢ kazalarını önlemek için uyarı amaçlı “BAKIM VAR” tabelası 

makine üzerine asılır. Mekanik ayar öncesi ve sonrası temizlik amacıyla üstüpü kullanılır. 

Cer makinesinin farklı modellerinde diĢli montajı sonrası yağ (sıvı veya katı), yağlama 

içinde yağdanlık kullanılır. (Resim 1.14) Gres yağını (katı yağ) parmağımızla sürebiliriz. 

 

 
Resim 1.14:Üstüpü, makine yağı ve yağdanlık 

1.4. Cer Makinesi ĠĢ Emirleri 
 

ĠĢ emirlerinin içerikleri iplik iĢletmelerine ve makine özelliklerine göre değiĢiklik 

gösterir. ĠĢ emrini iĢletmenin planlama bölümü hazırlar. Ustalar hem hazırlamasını hemde 

uygulamasını bilir veya bilmek zorundadır. 
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Ġplik Bölümü 
CER MAKĠNESĠ                                            

Ġġ EMRĠ (Tip Tanıtımı) 

Form No : 

Revizyon No : 

Revizyon Tarihi: 20.05.2013 

TARĠH20.05.2013 MAKĠNE NO3 PASAJ NO1 LOT NO00200 

HARMAN %70 PES / %30 Co 

EKARTMAN 

AYARI 

Arka: 45 mm 

GĠRĠġ Ne 0.110 Ne Orta: 22 mm (sabit) 

ÇIKIġ Ne 0.120 Ne Ön: 37 mm 

DUBLAJ SAYISI 8 ÇEKĠM DĠġLĠSĠ 50 

KOVA METRAJI 10000 metre KOSTANT DĠġLĠ 105 

KOVA RENGĠ Kırmızı bantlı beyaz KOSTANT 435 

HUNĠ NO 1 ÜST BASKI (bar) 320 Newton 

TOPLAM ÇEKĠM 8.7 
SEVK HIZI 

ÜRETĠM 
250 m/dk 

USTA 

 

TEKNĠSYEN 

 

ĠġLETME ġEFĠ 

 

Tablo 1.1: ĠĢ emri 

  



 

 10 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Cer makinesi çekim ayarıhazırlığı yapılması: 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Cer makinesinde ekartman ayarı için hazırlık 

yapınız. 

 Ayarda kullanacağınız ayar değeri 

için iĢ emrini tedarik ediniz 

 Ekartman ayarını yapmaya uygun alet ve 

edevatı seçiniz. 

 Açıkağızlı anahtar 

 Alyan anahtar 

 Mastar (Ģablon) 

 Tornavida  

 Üstüpü  

 Alet ve edevatını sağlamlığını 

kontrol ediniz. 

 Aletedevat ve çekim silindirlerini temizleyiniz. 

 Alet edevatı temizleyiniz. 

 Çekim silindir üzerindeki elyaf ve 

pislikleri alarak üstüpüyle siliniz. 

 Ayar anında iĢ kazası olmaması için iĢ 

güvenliğini sağlayınız. 

 Makine çevresinde ve üzerinde 

tehlike yaratabilecek eĢyaları 

ortadan kaldırınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ  



 

 11 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Makine ustasının görevini kavradınız mı?   

2. Ayar öncesi kişisel donanımlarınızı hazırladınız mı?   

3. Cer makinesinin tehlikeli yerlerini tespit ettinizmi?   

4. Dişli çıkarmada eldivenkullanılır mi?   

5. Ayarda kullanılan araç ve gereçleri kavradınız mı?   

6. Makine çevresinde ve üzerinde tehlike yaratabilecek cisimleri aldınız 

mı? 

  

7. Tüm ayarların iş emrine göre yapılacağını kavradınız mı?   

8. Yaptığınız çalışmayı rapor haline getirdiniz mi?   

TOPLAM   

 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Cer makine ayarları için yapılacak hazırlık neyi sağlamaz? 

A) Üretimi artırır 

B) Zaman kazandırır 

C) Kazaları önler  

D) Bakım süresini kısaltır 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi makine ustasının görevlerinden değildir? 

A) Amirin verdiği talimatları uygulamak 

B) Üretimi periyodik olarak kontrol etmek 

C) Üretimde ve ayarda, amirinin bilgisi dıĢında değiĢiklik yapmak 

D) Sorumlu olduğu operatörün beceri kabiliyetlerini bilmek 

 

3. Bakımcıların iĢ kıyafeti olarak tiĢört ve pantolon tercih etmesininnedeni nedir? 

A) Ortamın sıcak olması 

B) Esneklik sağlaması 

C) Hafif olması 

D) Zorunlu olması 

 

4. Cer makinesinde ayar öncesi ne yapmak gerekmez? 

A) Makine çevresinin temizlenmesi  

B) Mekanik ayar, yaparken makinenin elektriği kesilmeli 

C) Alet ve edevatları kullanılabilirliği kontrol edilmeli 

D) Operatöre yapılacak ayarı sormak 

 

5. AĢağıdakilerden hangisicer makinesinde ayar öncesi yapılacak iĢlerden değildir? 

A) Makine çevresinin temizlenmesi  

B) Mekanik ayar, yaparken makinenin elektriğinin kesilmesi 

C) Alet ve edevatların kullanılabilirliğinin kontrol edilmesi 

D) Ayar bitiminde makineyi operatöre teslim etmek 

 

6. DiĢliyi yerinden çıkaramayınca aĢağıdakilerden hangi aleti kullanırız?  

A) Eldiven 

B) Levye 

C) Çektirme  

D) Lokma anahtarı (cırcır) 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi iĢ kazasına sebep olacak makine parçalından değildir? 

A) Besleme masası 

B) Swich 

C) Çekim silindiri 

D) Makine kapakları 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Makine edevat çantasında neler bulunur?  

A) ĠĢ emri 

B) El anahtarı 

C) Çekim diĢlisi 

D) Kullanılacak elyaf numunesi 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi iĢ emrinde yoktur?  

A) Kova rengi 

B) Dublaj sayısı 

C) Makine markası 

D) Çekim diĢlisi 

 

10. ĠĢ emrini iĢletmenin hangi birimi hazırlar?  

A) Ġplik Ģefi 

B) Teknisyen 

C) Laboratuvar 

D) Planlama 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında cer makinesinin elektronik ayarlarını tekniğine uygun yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Pamuk iplikçilik sisteminde cer makinesininelektronik ayarlarıile ilgili gerekli 

bilgileri toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlayarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. CER MAKĠNESĠNDE ELEKTRONĠK 

AYARLAR 
 

2.1. KontrolPanelini Kullanma 
 

Cer makinesinin kontrol panelini makine ustası programlar (Resim 2.1).Bir cer 

makinesinin kontrol panelini programlayabilmek diğer model makinelerde programlama 

becerimizin çabucak geliĢmesini sağlar. Unutmayalım ki farklı bir cer makinesiyle karĢılaĢan 

makine operatörü ilk etapta bocalayacaktır.Ancak bu bocalama kısa sürer. 

 
Resim 2.1: Ustanın kontrol panelini programlaması 

Kontrol panelleri, cer makinelerinin farklı markalarında farklılıklar göstermektedir. 

ĠĢlev açısından aynı görevi yapmaktadırlar. Günümüz teknolojilerinde kullanılan 

cerlerelektronik kontrollü panellere sahiptir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.1.1. Eski Tip Elektronik Kontrol Paneli 
 

Cer makinesinin kontrol panelinden (Resim 2.2) üretilecek metraj uzunluğu ve regüle 

değerleri girilir. Metraj uzunluk üretilince üretim durur. Otomatik kova değiĢimi gerçekleĢir. 

 

Kontrol panelinin regüle ayar yerinin alt kısmında çalıĢtırma ve durdurma butonları da 

vardır. (Resim 2.2) Bu butonlardan mavi renkli olanı manuel kova değiĢimini sağlar. YeĢil 

renkli buton makinenin çalıĢmasına, kırmızı buton ise makineyi durdurmaya yarar.  

 

Ayrıca cer makinesinin baĢ kısmında veri girilemesede (veri girilen tipleri de vardır) 

bir kontrol panelibulunmaktadır. (Resim 2.3) Bu kontrol panelinin üst kısmında bulunan 

küçük led lambalar (Resim 2.3), makinenin duruĢ sebebini ve yerini göstermektedir.  

 
Resim2.2:Eski tip elektronik kontrol paneli 

 
Resim 2.3: Kontrol paneli 

Örneğin; aĢağıdaki çizimde (Çizim 2.2) makinenin durmasına sebep olan iki yeri, 

yeĢil led lambaların yanmasından anlıyoruz. Beyaz olan led lambaları sorun olmadığını 

belirtmektedir. Makinenin duruĢ sebeplerinden biri, besleme masasının sol tarafında ya 

kopuk olduğunu ya da Ģerit bittiğini belirtmektedir. Diğer yeĢil led lamba ise koyler 

silindirinde elyaf sarımı olduğunu belirtmektedir. 
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.  

Çizim 2.1: Kontrol panelinde makinenin duruĢ sebepleri ve yerleri 

Çizim 2.1 de makinenin duruĢ sebepleri; 

 1.led lamba: Üst kapağın açık olduğunda yanar.  

 2.led lamba: Çekimtertibatında problem (sarım) olduğunda yanar. 

 3.led lamba: Koylersilindirinde problem (sarım) olduğunda yanar. 

 4.led lamba:Kova olmadığında veya yerine tam yerleĢtirilmediğinde yanar. 

 5.led lamba:Makinenin yan kapağı açık olduğunda yanar. 

 6.led lamba:Cağlığın sol tarafında bant kopunca veya kova bitince yanar. 

 7.led lamba:Cağlığın sağ tarafında bant kopunca veya kova bitince yanar. 

 

Yukarıdaki resim 2.3‟ de ledlambalarının altında bulunan sarı buton (kesikli çalıĢtırma 

butonu) kopuk, yeĢil buton seri üretim, kırmızı olanda makineyi durdurmak için kullanılır.  

 

Bu butonların altında bulunan beyaz ve siyah butonlar 8-10 barlık basınç 

dengelemesinde kullanılır. Beyaz buton yüksek değerde olan basınç bar değerini düĢürmede 

siyah olan ise yükseltmede kullanılır. Bu butonların hemen altındada makinedeki basınç 

değerini gösteren ibreliskaladır.(Resim 2.3) 

 

Basınç değerini gösteren skalanın hemen altındaaçma kapama anahtarları bulunur. 

Soldaki anahtar hava basıncıyla üst kapağı açmada, sağdaki ise manuel olarak kova 

değiĢtirmede kullanılır. 

 

2.1.2. Yeni Tip Elektronik Kontrol Paneli 
 

Yeni tip cerlerde makine üzerine ya da önüne yerleĢtirilen tek bir elektronik kontrol 

paneliyle tüm makine kontrol altına alınmıĢtır. Makinede sadece numara değiĢiminde çekim 

diĢlisi elle değiĢtirilmektedir. Bunun haricinde tüm ayarlar elektronik kontrol panelinde 

(Resim 2.3) yapılabilmekte ve tüm üretim sürecindeki değiĢim değerleri 

ekrandanizlenebilmektedir.   

 

Yeni tip elektronik kontrol panelinin resim (Resim 2.4) üzerinden çalıĢtırma ve 

gösterme elemanları 5 grupta toplanmıĢtır. Bunlar; 
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 Led Statü Göstergesi 

 Program TuĢları 

 Kumanda TuĢları 

 Görüntü Biriminin Ekranı 

 Makine TuĢları Ve A% Göstergeleri 

 

2.1.2.1. ÇalıĢtırma TuĢları ve Fonksiyonları (Resim 2.4) 
 

1. Led statü göstergesi 

2. Led elektrik bağlantısı: Elektrik besleme durumunu gösterir. 

3. Led üretim çalıĢması: Makinenin durduğunu ve çalıĢtığını gösterir 

4. LedĠkaz: Herhangi bir ikaz olup olmadığını gösterir. 

5. LedArıza: Herhangi bir arıza olup olmadığını gösterir. 

6. Servis personeli çağır: Operatör tarafından yapılması gereken bir iĢlem 

olduğunu iĢaret eder.  

7. PROGRAM TUġLARI 

8. ĠMLEÇ GERĠ tuĢu: Menü Ģeması üzerinde bir önceki menü iĢaretlenir. Veri 

görüntüsü üzerinde bir önceki giriĢ ve liste hanesi iĢaretlenir. ÇIKIġ tuĢu: 

Herhangi bir ihbar aktüel arıza onarılarak çıkıĢ yapılır. 

9. DĠREK ĠLERĠ tuĢu: Geri tuĢu ile genel görüntüden çıkarak son olarak 

gösterilen veri görüntüsüne atlanır. ĠMLEÇ ĠLERĠ tuĢu:  Geri tuĢu ile menü 

Ģeması üzerinde bir sonraki menü iĢaretlenir. Veri görüntüsü üzerinde bir 

sonraki giriĢ veya liste hanesi iĢaretlenir.  YARDIM tuĢu: Görüntüdeki arızanın 

giderimi hakkında ek yardım açıklaması gösterilmesi mümkündür. 

10. MENU ġEMASI tuĢu:  Menü Ģeması görüntüye gelir LĠSTE BAġLANGICI 

tuĢu: Ġlgili listenin baĢlangıcına atlanır. EKSĠ tuĢu: Yetki kodu doğru girilmiĢ 

ise görüntüye gelir. Değerler küçültülür. EKSĠ KABUL tuĢu: Değerler 

küçültülür ve hemen belleğe alınır. 

11. KOD GĠRĠġ tuĢu: Yetki kodunu girme görüntüsüne geçilir. Aktif yetki kodu 

iptal edilebilir. YETKĠ KODU ĠPTAL tuĢu: Aktif yetki kodunun yetkisi iptal 

edilir. LĠSTE SONU tuĢu: Listenin sonuna atlanır. ARTI tuĢu: Yetki kodu 

doğru girilmiĢse görüntüye gelir. Bu tuĢla değerler büyütülür. ARTI KABUL 

tuĢu: Değerle büyütülür ve kaydedilir.  
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Resim 2.4: Yeni tip elektronik kontrol paneli 

12. GÖRÜNTÜ GERĠ:  Bir önceki görüntüye geçilir. Menü Ģeması üzerinde bir 

önceki menüye ait son veri görüntüsü gösterilir. SĠL tuĢu: GiriĢ değiĢikliği 

silinir. Eski değer tekrar görüntüye gelir. Ancak hemen kabul fonksiyonlu 

tuĢlarda geçerli değildir. 

13. GÖRÜNTÜ ĠLERĠ tuĢu: Bir sonraki görüntüye geçilir. Menü Ģeması üzerinde 

bir önceki menüye ait ilk veri görüntüsü gösterili KABUL tuĢu: GiriĢ/Değer 

değiĢikliği üstlenilir. Yani değiĢtirilen değer belleğe kaydedilir. 

14. KUMANDA TUġLARI 

15. ANA MENÜ tuĢu: Herhangi bir görüntüden ana menüye atlanır. 

16. MENÜ GERĠ tuĢu: Menü Ģeması üzerinden bir önceki menüyü iĢaretler. 

17. VERĠ GÖRÜNTÜSÜ GERĠ tuĢu Adımlı olarak her bir önceki veri görüntüsünü 

gösterir. Son veri görüntüsünden sonra tekrar menü görüntüye gelir. 
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18. VERĠ GÖRÜNTÜSÜ ĠLERĠ tuĢu: Adımlı olarak her bir sonraki veri 

görüntüsünü gösterir. Ġlk veri görüntüsünden sonra tekrar menü görüntüye gelir. 

19. MENÜ ĠLERĠ tuĢu: Menü Ģeması üzerinden adımlı olarak her bir menüyü 

iĢaretler. 

20. LĠSAN SEÇĠMĠ tuĢu: Dil seçimi yapılır. 

21. GÖRÜNTÜ BĠRĠMĠNĠN EKRANI: Tüm görüntüler değiĢik lisanlarda 

görüntüye gelir. Bunlar; Genel Menü, Menü ġeması, Veri Görüntüleri, Arıza 

Görüntüleri. 

22. MAKĠNE TUġLARI ve A% GÖSTERGELERĠ 

23. GiriĢ Ģeritlerinin A% göstergesi: Beslenme Ģeritlerine ait A% görüntüsü bir 

LED görüntüsüdür. A% denin anlamı, Ģerit ağırlığı hedef değerinden yüzdelik 

sapma oranıdır. 

24. Çıkan Ģeritlerin A% göstergesi: ÇıkıĢ Ģeritlerine ait A% görüntüsü bir LED 

görüntüsüdür. 

25. KOVA DEĞĠġTĠR TuĢu: Kova değiĢtirme iĢlemi manuel olarak değiĢtirilir. 

26. VARDĠYA DEĞĠġTĠR TuĢu: Bu tuĢu kullanabilmek için ilk önce Veri 

görüntüsü 50.1 üzerinde vardiya değiĢikliği opsiyonu “TuĢ” olarak ayarlanmıĢ 

olmalıdır. Sonra da vardiya değiĢikliğini manuel olarak yapabiliriz. Aktüel 

vardiya LED‟i: Aktüel vardiyanın numarasını gösterir. 

27. Kumanda birimi üzerindeki STOP tuĢu: Üretim yapan makinenin aktivitesini 

yok eder. 

28. 28.Kısa/komple menüye geçiĢ için DEĞĠġTĠR tuĢu: Bu tuĢa basarak “Basıc-

Modu” (kısa menü) ve “Eksper-Modu” (komple menü) arasında geçiĢ yapılır. 

29. Q - VERĠ tuĢu: Bu tuĢa basarak “23 Grafikler ROM “bölgesindeki grafiklere 

doğrudan veya peĢ peĢe geçilir. 

30. P - VERĠ tuĢu: Bu tuĢa basarak “Üretim Vardiya Verileri “ ve “Üretim Gerçek 

Değerler” bölgesindeki grafiklere doğrudan veya peĢ peĢe geçilir. 

31. SERVĠS tuĢu: Bu tuĢa basarak servis çalıĢtırması ve otomatik çalıĢtırma 

arasında ileri-geri geçiĢ yapılabilir. 

32. ġERĠT AĞIRLIĞI TuĢu: Laboratuvarda kontrol edilen Ģerit ağırlığının çıkıĢ 

Ģeridi ince ayar düzeltimi için kolay ve doğrudan girilmesine yarar.  

33. F1 DOĞRUDAN GEÇ TuĢu: Herhangi bir veri görüntüsüne doğrudan atlama 

için programlanabilir. 
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34. F2 DOĞRUDAN GEÇ TuĢu: Herhangi bir veri görüntüsüne doğrudan atlama 

için programlanabilir. Bu tuĢ aynen F1 „de olduğu gibi yapılır. 

35. F3 DOĞRUDAN GEÇ TuĢu: Herhangi bir veri görüntüsüne doğrudan atlama için 

programlanabilir. Bu tuĢ aynen F1 „de olduğu gibi yapılır. 

36. Kumanda birimi üzerindeki START tuĢu: Üretim iĢleminin baĢlamasını sağlar. 

 

2.2. ĠĢ Emrine Göre Makineye Veri Girme 
 

2.2.1. Üretim Vardiya Ayarı 
Elektronik kontrol panelinde üretim vardiya menü 11‟den ayarlanır. (Tablo 2.1) 

Vardiyaya bağlı üretim verilerini içerir. 

 

Tabloda 1. vardiyanın değerleri görülmektedir. Üretim sayacı vardiya baĢlangıcında 

sıfırlanır. 1.vardiyanın 835 km üretim yaptığı görülmektedir.  

 
Tablo 2.1: Menü 11.1 

Performans, makineye veya üretime ait performanstır. Makine performansı veya iĢçi 

üretim performans seçimi “Menü 40.2 Veri görüntüsü ayarı” menüsünde seçilir.  

 

2.2.2. Üretim Ayarı 
Elektronik kontrol panelinde menü 12‟den ayarlanır. (Tablo 2.2) Üretimle ilgili 

ayarları içerir. 

ÇıkıĢ hızı 250-1100 m/dk.arasında yapılabilir. Kova dolummiktarı ise 100-50000 

metredir. Ölçüm birimi “metrik” ya da “Ġngilizce” olarak ayarlanır.ġerit ağırlığı 1,25-7,00 

ktex arasında ayarlanabilir. 

 

Yukarıdaki tabloda (ekran görüntüsünde) üretim hızı 850 m/dk.kova dolumu da 3000 

metreye ayarlanmıĢtır. Sayaç olan kısım kalan dolum miktarını göstermektedir. Sayaç 

sıfırlamasını “evet” olarak iĢaretlersek yeni metraj girilebilir. Sayacın ön sinyali kısmı da 

kovanın doluma kalan metre miktarıdır. Buraya yazılan metre değerine gelindiğinde ıĢıklı 

lamba yanarak operatörü kova doluyor diye uyarır. Artikel değiĢikliğinde artikel için gerekli 

değerin girilmesi gerekir. Bunlar; Cokarde, PES vs.   
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2.2.3. Regüle Sistemi 
 

Elektronik kontrol panelinde menü 20‟den ayarlanır. (Tablo 2.3 ve Tablo 2.4) Çekimle 

ilgili ayarları içerir. 

 
Tablo 2.3: Menü 20.1 

Regüle “açık” ise regüle sistemi açık demektir. Daha sonra “Ayar etki noktası” değeri 

ile Ģerit kalınlığının ölçüm yeri, yani yoklama silindirlerinin temas noktası ve buna bağlı 

olarak ana çekim bölgesi üzerindeki çekim değiĢikliğini etkileyen yer arasındaki mesafe 

belirlenir. Ayarı 870-990 mm arası almalıyız. 

 

Arama iĢlemi fonksiyonu ile ayar etki noktası otomatik arama iĢleminin baĢlaması için 

veri görüntüsü çağırılır. Regüle yoğunluğu fonksiyonu Ģerit kalınlığı değerlendirilmesi 

sonucunda Ģerit hatasının ince ayarı yapılır. Ayar imkanları 98.0-102.0 % arasıdır. 
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YavaĢ çalıĢtırma ayarı opsiyonundaki değerle yavaĢ çalıĢma esnasında yoklama 

silindirlerinin materyale derin daldırılması ile normal üretim çalıĢması arasındaki farktan 

oluĢan ölçüm hatalarını düzeltir. Ayar imkânları -50 ile 100 % (5 % adımlarla) arasıdır. 

 

Regüle ayarı opsiyonun “evet” olarak ayarlanmasıyla makine çalıĢırken giriĢ veya 

besleme silindirlerinin ortalama kalınlıkları belirlenir. Buna tekabül eden % 0 hatada 

yoklama silindirleri mesafesi belleğe kaydedilir ve menü 20.2 veri görüntüsünde gösterilir. 

(Tablo 2.4) 

 
Tablo 2.4: Menü 20.2 

% 0 hatada yoklama silindiri mesafesine girilen değer,  0 % hatalı giriĢ Ģeritleri için 

gereklidir.Yani Ģerit düzensizlikleri dikkate alınmaksızın yoklama silindirleri mesafesi 

gösterilir. Bu değer ayar pozisyonunun 2.500mm ile 5.600 mm mümkün ayar bölgesinin 

neresinden bulunduğunu gösterir. 

 

Hedef Ģerit ağırlığı, iĢ emrinde gösterilen Ģerit ağırlığıdır. Gerçek Ģerit ağırlığı da 

üretimde çıkması gereken Ģerit ağırlığıdır. Laboratuvarda belirlenen Ģerit ağırlığı (Gerçek 

Ģerit ağırlığı) hedef Ģerit ağırlığından % ±1 oranında bir sapma gösteriyorsa 

yapılmalıdır.Sapma durumda gerçek Ģerit ağırlığı “Gerçek Ģerit ağırlığı” opsiyonundan 

girilir. “ARTI” tuĢu / “EKSĠ” tuĢları kullanılarak onaylanır. 

 

Gerçek Ģerit ağırlığı regüleye verildikten sonra genelde yoklama silindirleri mesafesi 

değiĢir ve ”Gerçek Ģerit ağırlığı” değiĢerek “Hedef Ģerit ağırlığı” ile aynı ayara gelir. Gerçek 

Ģerit ağırlığı doğru olarak bulununcaya kadar bu iĢleme devam edilir. 

 

2.2.4. Yoklama Silindiri Ve Servo Tahrik Ayarı 
 

Elektronik kontrol panelinde menü 82‟den ayarlanır. (Tablo 2.3 ve Tablo 2.4)Yoklama 

silindiri ve servotahrik için ayar ve inisiyalize verilerini içerir. 
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2.2.4.1. Servo Tahrik Ayarı 

 
Tablo 2.3: Menü 82.1 

Eğer servo tahrik parçalarından biri değiĢtirilirse veya bu bölgede bir arıza meydana 

gelirse, servo tahrik ayarı yapılmalıdır. 

0% hata ayarı için;makineyi durdururuz. % 0 hatada servo tahrik ayarı, “evet” 

opsiyonunun girilmesiyle baĢlar ve G90 üzerinden 0 dvIdk olarak offset düzeltimi yapılır. 

 

-25% hata ayarı için; makineyi çalıĢtırırız. -% 25 hatada servo tahrik ayarı, “evet” 

opsiyonu girilmesiyle baĢlar. Hedef ve gerçek değer arasında bir farklılık varsa, G90 

üzerinden ayar yaparak gerçek değerin ±1 toleransla hedef değere uyumu sağlanır.  

 

+25% hata ayarı için; makineyi çalıĢtırırız. +% 25 hatada servo tahrik kontrolü, 

ondan sonra “evet” opsiyonu girilmesiyle baĢlar. Bu yöntemle hedef değerle gerçek değer 

arasındaki ±3 sapma kontrol edilebilir.  

 

2.2.4.2. Yoklama Silindiri Ayarı 
 

Motor emniyet Ģalterinin kapatılması gerekir. Herhangi bir arıza olmamalıdır. 

Yoklama silindirlerinin ayarı, “evet” opsiyonunun girilmesiyle baĢlar. Böylece “Kontrol 

mastarı” hanelerinde değiĢiklik yapmak mümkün olur. 

 

Yoklama silindiri baskılı iken yerleĢtirilen kontrol mastarının, Mesafe Ölçüm 

Sistemine (REG) ait aktüel gerilim değerinin görüntüye getirilmesine yarar. 

 

REG (Regüle) yoklama silindirleri ayarının kontrolü için aktüel yoklama silindirleri 

gerilimi söz konusu kontrol mastarlarına göre belleğe kaydedilen gerilimle kıyaslanır. Sapma 

en fazla ±30 mV olmalıdır. REG yoklama silindirleri ayar iĢleminin yapılabilmesi için aktüel 

yoklama silindirleri gerilimini ilgili kontrol mastarlarına göre belleğe kaydetmek gerekir. 
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Tablo 2.4: Menü 82.2 

Kontrol mastarını 3mm seçip “evet” ile onaylarız. Bu mastara ait aktüel yoklama 

silindirleri gerilimi belleğe yüklenir. Bu iĢlem 4 mm,5 mm ve 6 mm kontrol mastarları için 

uygulanır. “Yoklama silindirleri ayarı Tamam” menüsünü “evet” opsiyonu ile terk ederiz. 

 

2.2.5. Quality Monitör Ayarı 
 

Elektronik kontrol panelinde quality monitör menü 83‟den ayarlanır. (Tablo 2.5 ve 

Tablo 2.6) Quality Monitör ayarı (ROM), kalender diskleri için ayar ve inisiyalize verilerini 

içerir. 

 

2.2.5.1. Kalender Diskleri Ayarı  
 

Menü 83.2 den REG kalender diskleri ayarı (Tablo 2.5) yapılır. Motor emniyet 

Ģalterinin kapatılması gerekir. Herhangi bir arıza olmamalıdır. Kalender diskleri ayarı, “evet” 

opsiyonunun girilmesiyle baĢlar. Böylece “Kontrol mastarı” hanelerinde değiĢiklik yapmak 

mümkün olur. 
 

Kalender diskleri baskılı iken yerleĢtirilen kontrol mastarının, Quality Monitör 

(ROM), Mesafe Ölçüm Sistemine (REG) ait aktüel gerilim değerinin görüntüye getirilmesine 

yarar. 

 

ROM (Quality Monitör) yoklama silindirleri ayarının kontrolü için aktüel kalender 

diskleri gerilimi, söz konusu kontrol mastarlarına göre belleğe kaydedilen gerilimle 

kıyaslanır. Sapma en fazla ±50 mV olmalıdır. Kontrol mastarını 0,6mm seçip “evet” ile 

onaylarız. Bu mastara ait aktüel kalender diskleri gerilimi belleğe yüklenir. “Kalender 

disklerinin ayarı Tamam” menüsünü “evet” opsiyonu ile terk ederiz. 
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Tablo 2.5: Menü 83.1 

2.2.5.2. Inisiyalize Ayarı 
 

Menü 83.2 den REG Inisiyalize Ayarı (Tablo 2.6) yapılır.Bu iĢlemi yalnız ROM 

donanımı geçersiz parametreler içeriyorsa uygularız. 

 
Tablo 2.6:Menü 83.2 

Donanıma yeni bir Quality Monitör takıldıysa veya bazı parametreler bozuksa 

geçersiz parametreler oluĢabilir. Eğer standart parametre inisiyalize” opsiyonu “evet”olarak 

ayarlanmıĢsa onun altında “Lütfen onaylıyınız” görüntüye çıkar. “evet” opsiyonu ayarlanırsa 

“%A parametreleri” ve “CV ve Spektrum parametreleri” görüntüsündeki müĢteriye ait 

değeler ve ROM „e ait prosesor kontrol değerleri silinir ve onların yerine yeni değerler 

yazılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Cer makinesinin elektronik kontrol paneline, iĢ emrine göre veri giriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 Kontrol panelini aktif hale getiriniz ve iĢ 

emrini alınız. 

 Gerekli araç ve gereçleri temin ediniz. 

 ĠĢ emri 

 Hesap için kâğıt, kalem ve hesap 

makinesi. 

 

 Kontrol panelinin ekranına veri girilecek 

menüleri getiriniz 

 Üretim Vardiya Ayarı  

 Üretim Ayarı  

 Yoklama Silindiri ve Servo Tahrik Ayarı 

 Kalender Diskleri Ayarı 

 Vs. 

 Ayar yapacağınız menü kod 

numaralarını ezberleyiniz. 

 Ayar menülerini ayar değeri yazabilecek 

duruma getiriniz. 

 Ayar girmenizi engelleyen komutları 

ayar yapılabilir hale getiriniz 

 Ġlgili menülere ayar değerini giriniz. 

 Menülere yazdıklarınızı ayrı ayrı not 

ediniz. 

 Vardiya grubunu seçiniz. 

 ÇıkıĢ hızını 250-1100 

m/dk.arasındaseçiniz 

 Regüle etki noktası 870-990 mm arası 

seçiniz 

 Regüle yoğunluğu98.0-102.0 % arası 

seçiniz 

 Yaptığınız değiĢiklikleri onaylayınız. 
 Onaylamadığınız değiĢiklikler tekrar 

uğraĢmanıza neden olur. 

 Ayar sonuçlarını test ediniz. 
 Ayar değiĢtirdiğiniz menülere tekrar 

girerek değiĢikliği gözlemleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Elektronik kontrol panelini aktif hale getirebildiniz mi?   

2. Ayar değiĢikliği için menülere girebildiniz mi?   

3. Menüleri değer girilebilir konuma getirdiniz mi?   

4. Eksi ve artı tuĢlarını kullanarak değer değiĢikliği yapabildiniz mı?   

5. Menülerde yaptığınız değerleri hafızaya alabildiniz mi?   

6. Yaptığınız ayarları test ettiniz mi?   

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. () Cer makinesinin kontrol panelini makine operatörü programlar. 

2. () Elektronik kontrol panelinde makinenin duruĢ sebebini görebiliriz. 

3. () Cer makinesinde yeĢil buton seri üretim içindir, kırmızı olanda makineyi durdur. 

4. () Elektronik kontrol panelinde üretim vardiya menü 21‟den ayarlanır 

5. ()Üretim ayarında Ģeridin çıkıĢ hızı 25-110 m/dk.arasında yapılabilir. 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

6. Cer makinesinde ……….diĢlisidıĢında diĢli değiĢtirilmez. 

7. ……………tuĢuna basarak “Üretim Vardiya Verileri “ ve “Üretim Gerçek Değerler” 

bölgesindeki grafiklere doğrudan veya peĢ peĢe geçilir 

8. Kontrol panelinde çıkan Ģerit ağırlığı …………….ktex arasında ayarlanabilir. 

9. Menü 12.1‟de “Sayacın ön sinyali” kısmı kovanın ……………metrajı gösterir. 

10. Kontrol panelinde regüle etki noktasını …………mm arası almalıyız. 

 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 DEĞERLENDĠRME 



 

 29 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında cermakinesinin mekanik ayarlarını tekniğine uygun yapabilecektir. 
 

 

 

 

 Pamuk iplikçilik sisteminde cer makinenin mekanik ayarları ileilgili gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlayarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

 

3. CER MAKĠNESĠNDEMEKANĠK 

AYARLAR 
 

3.1. Çekim Ayarlarını Yapma 
 

Günümüz teknolojisinde makinelerde mekanik ayar oldukça azalmıĢtır. Cer 

makinesindesadece çekim değeri için diĢli değiĢimi yapılmaktadır. Cer makinesinin sol ve 

sağ yan kısımlarında makinenin dönen parçalarına hareket veren diĢli, kasnak, kayıĢ vs. 

makine parçaları kapakla kapatılmıĢtır. Kapak açılınca makine otomatik olarak durur. 

Kostant ve çekim diĢlisi bu kısımda bulunur. (Resim 3.1) 

 

Çekim ayarı, makinede bulunan kostant çekim diĢlilerin değiĢtirilmesi ile 

gerçekleĢtirilir. Çekim ayarını yapmadan önce çekim değerini belirlerken dublaj ve Ģerit 

numarası dikkate alınır.  

 

Cer makinesinde çekim ayarı yapmak için iĢ emrindeki kostant çekim diĢlileri tespit 

edilir.  Tespit edilen kostant çekim diĢlileri makinede yerlerine takılır. (Resim 3.1)  

 

ġayet iĢ emrinde çekim kostant diĢlileri yoksa uygulanacak kostant ve çekim değeri ile 

makineye takacağımız çekim diĢlisini bulabiliriz. (Tablo 3.1)Kostant değerini çekim 

değerine oranlarsak çekim diĢlisi bulunur. 

li 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1: Kostant ve çekim diĢlileri 

 
Tablo 3.1: Cer makinesi iĢ emri 

ĠĢ emrinde sadece toplam çekim değeri var ise bu seferde cer makinesi çekim diĢli 

tespit tablosu kullanırız. (Tablo 3.2) Çekim değerine göre tablodan kostant ve çekim diĢlisi 

tespit edilir. (Tablo 3.2) 

 

Örnek 1: Cer makinemizin iĢ emrinde toplam çekim 8.7 olarak verilmiĢtir. Buna göre 

cer makinesi çekim diĢli tespit tablosuna baktığımızda 2 tane 8.7çekim değeri görülmektedir. 

Bunun anlamı 2 değiĢik kostant diĢliyle çekim diĢlisi tespit edebiliriz. Elimizde 105 kostant 

diĢli (Tablo 3.2 de kırmızı renk) bulunmaktadır. Cer Makinesi Çekim DiĢli Tespit Tablosuna 

baktığımızda 8.7 çekimde 105 kostantdiĢliye denk gelen çekim diĢli 50 olduğunu görürüz. 

(Tablo 3.2 de mavi renk) 
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Tablo 3.2: Cer makinesi çekim diĢli tespit tablosu 

  

Kostant 249 269 290 311 332 352 373 394 415 435 456 477 

Kostant Dişliler 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 

Ç
ek

im
 D

iĢ
li

le
ri

 

83 3,00 3,24 3,49 3,74 4,00 4,24 4,49 4,76 5,0 5,24 - - 

82 3,03 3,29 3,54 3,8 4,0 4,3 4,5 4,80 5,0 5,3 - - 

81 3,07 3,33 3,58 3,8 4,10 4,3 4,6 4,8 5,1 5,4 - - 

80 3,11 3,37 3,62 3,9 4,15 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4 - - 

79 3,15 3,41 3,67 3,9 4,2 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 - - 

78 3,19 3,45 3,72 4,0 4,2 4,5 4,8 5,0 5,3 5,6 - - 

77 3,23 3,50 3,77 4,0 4,7 4,6 4,8 5,1 5,4 5,6 5,9 - 

76 3,27 3,55 3,82 4,1 4,4 4,6 4,9 5,2 5,4 5,7 6,0 - 

75 3,32 3,59 3,87 4,1 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 - 

74 3,36 3,64 3,92 4,2 4,5 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,1 - 

73 3,41 3,69 3,97 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,2 - 

72 3,45 3,74 4,03 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 - 

71 3,50 3,80 4,09 4,4 4,7 5,0 5,2 5,6 5,8 6,1 6,4 - 

70 - 3,85 4,15 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 

69 - 3,91 4,21 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 

68 - 4,96 4,27 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 

67 - 4,02 4,33 4,6 4,9 5,2 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 

66 - 4,08 4,40 4,7 5,0 5,3 5,6 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 

65 - - 4,46 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0 6,4 6,7 7,0 7,3 

64 - - 4,53 4,8 5,2 5,5 5,8 6,1 6,5 6,8 7,1 7,4 

63 - - 4,60 4,9 5,2 5,6 5,9 6,2 6,6 6,9 7,2 7,6 

62 - - 4,68 5,0 5,3 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,7 

61 - - 4,76 5,1 5,4 5,8 6,1 6,5 6,8 7,1 7,5 7,8 

60 - - 4,83 5,2 5,5 5,9 6,2 6,6 6,9 7,2 7,6 7,9 

59 - - - 5,3 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0 7,4 7,7 8,0 

58 - - - 5,3 5,7 6,1 6,4 6,8 7,1 7,5 7,9 8,2 

57 - - - 5,4 5,8 6,2 6,5 6,9 7,3 7,6 8,0 8,4 

56 - - - 5,5 5,9 6,3 6,7 7,0 7,4 7,8 8,1 8,5 

55 - - - 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,5 7,9 8,3 8,7 

54 - - - - 6,1 6,5 6,9 7,3 7,7 8,0 8,4 8,8 

53 - - - - 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6 9,0 

52 - - - - 6,4 6,8 7,20 7,6 8,0 8,4 8,8 9,2 

51 - - - - 6,5 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5 8,9 9,3 

50 - - - - 6,6 7,0 7,5 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 

49 - - - - 6,7 7,2 7,6 8,0 8,5 8,9 9,3 9,7 

48 - - - - - 7,3 7,8 8,2 8,6 9,0 9,5 9,9 

47 - - - - - 7,5 7,9 8,4 8,8 9,2 9,7 10,1 
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3.1.1. Çekim Değeri DeğiĢtirme 

 
Vida/somun sökerken anahtarı doğru ve uygun Ģekilde kullanmalıyız. Ne çok sıkı ne 

de çok gevĢek tutmalıyız. El aletlerini ortasından kavramamız güç kaybından dolayı çabuk 

yorulma ve zaman kaybına neden olur. Onun için aletin sap kısmını kavramalıyız. (Resim 

3.2) Doğru davranıĢ diĢlileri kolay söküp takmamızı sağlar.  

 

Çekimi değerine göre tespit edilen kostant diĢlisi ve çekim diĢlisi, diĢli kutusundan 

seçilir. Seçilen diĢliler üstüpüyle temizlenerek makineye takmak için hazırlanır. 

 
 

 

DiĢli çıkarma:Makinenin Ģalteri indirilerek elektriği kesilir. ġalter üzerine “BAKIM 

VAR” uyarı levhası asılır. DiĢli gurubunun bulunduğu kapak açılarak diĢlilerin üzerindeki 

diĢli kayıĢı gerdiren makaranın somun/vidası gevĢetilir. Kostantve çekim diĢlilerini 

sabitleyen somun/vidalar çıkarılır. Daha sonra kayıĢ çıkarılır.(Resim 3.3)  

 
Resim 3.3: Gerdirme makarasını gevĢetme, kostant- çekim diĢlisini ve kayıĢı çıkarma 

 
Resim 3.4: Çektirme aletiyle diĢli çıkarma 

Resim 3.2: Anahtarı doğru ve yanlıĢ 

tutma 
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DiĢliler elle çıkarılamıyorsa çektirme aleti kullanılarak yerlerinden çıkarılır. (Resim 

3.4)DiĢli takılan yerler ve çıkarılan diĢliler üstüpüyle temizlenir. Çıkardığımız diĢlileri diĢli 

kutusuna koyarız.  

 

DiĢli Takma: Sabit merkezli kostant ve çekim diĢlileri üstüpüyle temizlendikten sonra 

sırasıyla takılır. Daha sonra diĢli kayıĢ yerleĢtirilir.Çekim diĢlisinin çıkardığımız diĢliden 

büyük veya küçük olması fark etmez. Her türlü kostant ve çekim diĢlisi değiĢiminde kayıĢ 

gerdirme makarasını yeniden ayarlamalıyız. 

Kostant ve çekim diĢlisini yerleĢtirip vida/somunlarını sıktıktan sonra diĢli kayıĢ 

diĢliler üzerine yerleĢtirilir.DiĢli kayıĢın sert olmamasına dikkat ederek gerdirme makarasını 

sol elimizle iterken sağ elimizle diĢli kayıĢın tatlısert konumda olmasını sağlarız.DiĢli kayıĢ 

istediğimiz ayara gelince kayıĢ gerdirme makarasının somun/vidalarını sıkarız. Böylece diĢli 

değiĢtirme iĢlemini tamamlarız. 

Son yapacağımız iĢlem yeni taktığımız diĢlileri ve kuru diĢlileri gres yağıyla (kayıĢla 

tahrik edilen diĢliler yağlanmaz) yağlamaktır. Ancak makinemizin kostant ve çekim diĢlisi 

ve diğer diĢlileri de diĢli kayıĢla tahrik edildiğinden yağlama yapmayız. 

DiĢli değiĢtirme iĢlemi bitiminde kapakları kapatıp makineyi çalıĢtırarak anormallik 

olup olmadığını kontrol ederiz.Makine üzerinden uyarı levhası alınır. 

 

3.2. Ekartman Ayarları 
 

Ekartman ayarı, ortalama lif uzunluğuna göre çekim silindirleri arasındaki mesafeyi 

açma kapama iĢidir.  

 

 
Resim 3.5: Ekartman ayarı 

 

Birbirini takip eden iki silindirden birinin ileri/geri alınarak sabitlenmesiyle 

oluĢturulan aralığa ekartman mesafesi denir. Bu mesafe iki silindirin merkezleri arasındaki 

yerdir. 
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Ekartman mesafesi ortalama lif boyuna göre ayarlanır. Lif boyu ortalamasından daha 

dar ayar verilirse lif kırılmaları meydana gelir. Daha geniĢ ayar verilirse bu seferde istenen 

çekim değeri olmadığı gibi lif kancaları açılmayacak ve yüzer lif oluĢacağından  düzgün 

olmayan Ģerit elde edilecektir. Yüzer lif, çekime maruz kalmayan kısa liflerdir. 

 

Önce silindir çapları ölçülür. Elimizdeki ortalama elyaf boyuna göre ön ve arka 

ekartman ayar mesafeleri tespit edilir. 

 

3.2.1. Çekim Silindirleri Arası Ekartman Ayarı 
 

Cer makinesinin çekim silindirleri arasında 3 adet ekartman ayar noktası vardır. Ancak 

orta çekim silindir çiftleri birbirine belli bir aralıkta sabitlenerek yerleĢtirilmiĢtir.(Resim 3.5) 

Bundan dolayı 2 noktada ekartman ayarı yapılır. 

 

Ekartman ayarı yaparken ayarlanan mesafe silindirleri yanında bulunan ekartman 

cetvelinden izlenebilir. (Resim 3.5 ) 

 

Ekartman ayarı, makinenin iki yerindenyapılır. 1.yer regülenin yan tarafında bulunan 

2 vidadan, 2.yerde makinenin alt arka tarafında bulunan 2 vidadan alyan anahtarla yapılır. 

(Resim 3.6) A vidaları orta silindir çiftini, B vidaları da giriĢ silindirini tahrik eder. Ekartman 

ayarı en pratik ve kolay 1.yerden yapılır. 

 

 
Resim 3.6: Ekartman ayar yerleri 

 

3.2.1.1. Ön ve Orta Silindir Arası Ekartman Ayarı 
 

ĠĢ emrine bakarak yapılan hesap sonrası ön ve orta silindir arasına konacak mastar 

(Ģablon) belirlenir. Ayar yapmaya baĢlamadan önce arka silindirden ortasilindire hareket 

veren kayıĢ gevĢetilir ya da çıkarılır. Bunun için A veya B diĢlilerinden bir tanesi çıkarılır. 

(Resim 3.7) 

 

Ekartman ayarı için Ġlk önce ön çekim silindiri; elyaf tülbendini, tülbent toplama 

hunisine verebilecek mesafeye getirilerek sabitlenir.  
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Resim 3.7: Ayardan önce gevĢetilen diĢli kayıĢ 

 

Ayar yerindeki A vidası alyan anahtarla çevrilerek 1.zincir diĢlisi tahriki ile orta 

silindiriön silindire yaklaĢtırır veya uzaklaĢtırılır. (Resim 3.6) Silindirler arasınamastar 

(Ģablon) konarak kontrol edilir. Aralık istenilen mesafeye geldiğinde vidayı çevirme iĢlemi 

sonlandırılır. Zamanla pratik kazanma sonucu mastar kullanmadan sadece ekartman 

cetveline bakarak ayar yapılabilir. 

 

3.2.1.2. Orta ve GiriĢ Silindiri Arası Ekartman Ayrı  
 

Ön ayar yapıldıktan sonra B vidasına aynı iĢlem 2.zincir diĢliye uygulanarak arka 

ekartman ayarıda yapılmıĢ olur. (Resim 3.6) 

 

Cer makinesinde 2 çekim bölgesi bulunmaktadır. Arka ekartman ayarı ön ekartman 

ayarına göre geniĢ ayarlanır. Nedeni de çekime maruz kalan elyafın makineye ilk giriĢinde 

rahat bir çekim iĢlemi görmesidir. 

 

3.2.2. Baskı Silindirleri Arası Ayarı 
 

Ön ve arka baskılar birer silindir üzerine baskı uygular. Orta baskı ise iki çekim 

silindiri üzerinde baskı uygulamaktadır. (Resim 3.8) 

 

 
Resim 3.8: Baskı silindirinin çekim silindiri 
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Baskı silindirlerinin ayarı, çekim silindirlerine yapılan ekartman ayarı sonrasında 

otomatik olarak gerçekleĢir. Çünkü baskı silindiri yatakları çekim silindirlerinin yatakları 

üzerine sabitlenmiĢtir. (Resim 3.8) 

 

3.3. Baskı Ayarı 
 

Baskı ayarı, baskı silindirlerinin elyafı ezmeden istenilen çekim değerinde olabilmesi 

için yeterli basınçta olmalıdır. Gerek olmadığı halde çekim sistemine yüksek baskı 

uygulanmasıüst silindir manĢonlarının ömrünü kısaltır. Ve çekim sistemindeki ısıyı yükseltir. 

Baskının az olması durumunda çekim istenilen değerde olamayacaktır. 

 

 
Resim 3.9: Baskı ayar vidaları 

 

Baskı vidalarını kısaltarak veya uzatarak ayarlıyoruz. (Resim 3.9)Baskı kolunu 

kapatarak baskı vidalarının baskı silindirine değmelerini sağlıyoruz. Cer makinemizde baskı 

basıncı 8-10 bar arasındır. Farklı model cerlerde basınç değeri değiĢebilir. Burada baskı 

ayarıyla basınç değerini değiĢtirmiyoruz. 

 

 
Çizim 3.1:Baskı silindirleri 

 

Cer makinesi üreticileri yeni tip cer makinelerinde tavsiye edilen baskı miktarını 320 

newton olarak belirtmiĢlerdir.(Çizim 3.1) Materyale bağlı olarak üst silindirler için 380 
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newton‟a çıkılabileceği belirtilmiĢtir. Yüksek baskı, çekimi zor materyallerde bilhassa kalın 

elyaflarda gerekebilir.  

 

3.4. Ayarların Üretime Etkisi 
 

Cer makinesinde yapılan elektronik ve mekanik tüm ayarlar iĢ emrine göre 

yapılmalıdır. YanlıĢ yapılacak tek ayar bile hedeflenen ipliğin istenilen numarada, düzgün ve 

iyi kalitede olmasını etkileyecektir. Dolayısıyla müĢteri memnuniyetsizliği, zarar etmemize 

neden olacaktır. 

 

Elektronik kontrol panelinde yapılan regüle ayarının yanlıĢlığı direk olarak düzgün 

olmayan Ģerit üretimine neden olacaktır. 

 

Bütün bu yanlıĢ ayarlar üretim boyunca sürmez. Sıksık yapılan kontrollerle hatalar 

düzeltilir. Ama hata düzeltmede geçen süre üretim kaybına neden olur. Bundan dolayı 

yapılan ayarların doğru olması için dikkatli ve zamanında yapılmasına özen gösterilir.  

 

Üretime, ayarların etkisi kadar makine operatörünün de etkisi vardır. Elektronik ve 

mekanik ayarlar doğru yapılsa bile iĢçi hataları da hedeflenen ipliğin istenilen numarada, 

düzgün ve iyi kalitede olmasını engelleyecektir.  

 

3.5. YanlıĢ Yapılan Ayarlar Sonucunda OluĢan Hatalar 
 

ĠĢ emrinde  yazılı çekim diĢlisi farklı seçilirse farklı veyayanlıĢ hesaplar sonrası tespit 

edilen diĢlide istenen çekimin farklı olmasına neden olacaktır. Ġstenen çekim değerinin 

oluĢmaması Ģeridin numarasını farklı çıkaracaktır. Bu durum farkedilmediği takdirde bir 

sonraki fitilin ve ipliğinde numarasının farklı olmasına neden olur.  

 

Ekartman ayarı, ortalama lif boyundan daha dar  yapılmıĢ ise uzun liflerde kopma 

olacağından kısa lif oranı artacaktır. Kırılmadan dolayı uzun liflerin çekime maruz 

kalmamaları, lif kancalarnının açılmamasına neden olacaktır. Bu olumsuzluklarda  üretilen 

Ģerit, iplikte düzgünsüzlük ve kopuĢ sorunları yaĢatacaktır.  

 

Dar ekartman ayarı, giriĢ ve çıkıĢ çekim silindirleri arasındaki çevresel hız farkından 

dolayı lif kırılmalarına neden olacaktır. Bunun nedeni çekim esnasında uzun liflerin giriĢ 

silindiri bırakmadançıkıĢ silindiri lifi çekmesidir. 

 

Ekartman ayarı daha geniĢ ayarlanmıĢ ise bu seferde silindirler arasında çekime maruz 

kalmayan lifler olacaktır. Bu liflere yüzer lif diyoruz. DüzgünleĢtirilemeyen yüzer lifler 

Ģeritte düzgünsüzlüğün artmasına neden olacaktır.  

 

Baskı silindirlerinin çekim silindirlerinin tam üzerine ayarlanması gerekir. Aksi 

takdirde baskı silindiri tam baskı sağlayamayacağından çekim değerinde değiĢimlerle 

karĢılaĢılacaktır.  
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Baskı azlığı numara ve üretim sorunu da yaratabilir. Çekim azlığıyla çıkan Ģerit kalın 

olacağından koyler hunisinden geçemez.  Baskı fazlalığı da elyaf ezilmesine ve manĢonların 

çabuk yıpranmalarına neden olacaktır. 

 

Baskı ayarı yanlıĢlıkları baskı silindirlerinde çekim farklılığı yaratır. Bunun sonucunda 

çekim değerlerinde sapmalar olacağından aĢırı baskıda Ģeritte ezilmeden dolayı baskı izleri 

oluĢumuna neden olur. 

 

3.5.1. HataÇeĢitleri, OluĢ Sebepleri ve Giderilmesi 
 

ġeridin istenilen numarada ve düzgün çıkmamasının birçok nedeni vardır. Bu hataları 

giderdiğimiz takdirde istenilen özelliğe sahip Ģerit elde edebiliriz. AĢağıda belli baĢlı 

hataların oluĢum sebepleri ve giderilmesi görülmektedir. 

 

Hatalar Hata Sebepleri Hataların Giderilmesi 

  Besleme Hataları  

 ġerit bitmiĢtir  ġerit besle 

 ġerit kopması  Kopuk bağla 

 Besleme elemanları 

düzgün görev yapmıyor 

 Çağlıktaki besleme 

elemanlarını kontrol et 

 Tarak Ģerit mukavemeti 

zayıf 
 Tarak Ģeridini değiĢtir 

 ġerit düzgün değil 

 Beslemede aĢırı Ģerit 

gerginliğinden oluĢan 

istenmeyen çekim  

 ġerit gerginliğini 

gidermek 

 Ekartman ayarı yanlıĢlığı  Ekartman kontrolü 

yapmak 

 Kısa elyaf oranı yüksek  Tarak Ģeridini kontrol 

etmek 

 Yüzen elyaf nedeniyle 

çekim hataları 

 Ekartman kontrolü 

yapmak 

 Tarak Ģerdi düzgün değil  Düzgün tarak Ģeridi seçin 

 Baskı az veya aĢırı fazla  Baskıları kontrol edin 

 Cer Ģeridi istenilen 

numarada çıkmıyor 

 YanlıĢ çekim diĢli seçimi  Doğru diĢli seçin 

 Çekim yanlıĢlığı 
 Çekim silindirlerini 

kontrol edin 

 Baskı yetersizliği  Baskıları kontrol edin 

 Dublaj eksik  Dublajı tamamla 

 ġeridi istifleme hatası 

 ġerit kanalında pislenme 
 ġerit kanalının 

temizlenmesi 

 Koyler hızı düĢük veya 

yüksek 

 Koyler hızını ayarlayınız 

 Kovaya aĢırı dolum  Kova değiĢimi yapınız 
Tablo 3.3: Hata çeĢitleri, oluĢ sebepleri ve giderilmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Cer makinesinde çekim ayarınıyapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz. 

 Cer makinesi bulunan bir ortama gidiniz. 

 Gerekli araç ve gereçleri temin ediniz. 

 ĠĢ emri 

 Açıkağızlı anahtar takımı 

 Lokma anahtarı 

 Çektirme 

 Üstüpü 

 Araç ve gereçleri cer makinesinin yanına 

götürünüz. 

  

 Çekim diĢlisini diĢli çeviriyorsa gres 

yağıda hazırlayınız. 

 ĠĢ emrinden makinede uygulanacak çekim 

değerini bulunuz. 

 Çekim diĢli tespittablosundan alternatif 

diĢlileri de tespit edeniz. 

 Çekim diĢli tespit tablosundan çekim 

değerine denk gelen kostant ve çekim 

diĢlisini bulunuz. 

 Kostant ve çekim diĢlisini ayar yapılacak 

yere götürünüz. 

 Kostant ve çekim diĢlisi üzerindeki kayıĢı 

geren makarayı gevĢeterek kayıĢı serbest 

bırakınız. 

 KayıĢı gergin durumdayken çıkarmak 

için zorlamayın 

 Kostant ve çekim diĢlisini çıkarıp yeni 

diĢlileri takınız. 
 

 KayıĢı takıp tekrar tatlı sert konuma 

getiriniz. 

 Makinedeki diĢliler birbirlerine 

değerek çevriliyorlarsa diĢlileri 

mutlaka gres yağıyla yağlayınız. 

 Makinenin tüm kapaklarını kapatınız. 
 Kapıyı kapatmadan önce ayar yerini 

kontrol ediniz. 

 Makinede deneme üretimi yaparak ayar 

kontrolü yapınız. 
 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı? 
  

2. ĠĢ emrine göre diĢli tespiti yaptınız mı? 
  

3. Uygulama için gerekli malzemeleri temin ettiniz mi? 
  

4. DiĢli kayıĢını serbest bıraktınız mı? 
  

5. Çekim diĢlilerini yerine doğru yerleĢtirdiniz mi? 
  

6. KayıĢı yeniden yerleĢtirdiniz mi? 
  

7. KayıĢı tatlı sertlikte ayarlayabildiniz mi? 
  

8. Makinenin tüm kapaklarını kapattınız mı? 
  

9. Makinede deneme üretimi yaparak ayar kontrolü yapınız mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Makinelerde mekanik ayarın azalmasının sebebi nedir? 

A) Ekonomik kriz 

B) Kalifiyeli operatörün olmaması 

C) Teknolojik geliĢme 

D) Bakım masraflarının yüksek olması 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi makinede çekim değeri belirlerken dikkate alınır? 

A) Çekim silindirleri arası mesafe 

B) Çekim silindiri çapı 

C) Dublaj ve Ģerit numarası  

D) Baskı gücü 

 

3. AĢağıdaki Ģıklardan hangisi doğru değildir? 

A) Vida/somun sökerken anahtarı ortasından kavramalıyız. 

B) Vida/somun sökerken anahtarı çok sıkı veya yavaĢ tutmamalıyız 

C) KayıĢlar diĢli üzerinde tatlı sertlikte durmalıdır. 

D) DiĢli kayıĢlar yağlanmaz 

 

4. AĢağıdaki Ģıklardan hangisi doğru değildir? 

A) Makine üzerinden uyarı levhası asılır 

B) Ekartman mesafesi ortalama lif boyuna göre ayarlanır  

C) Alyan anahtarı somun sökerken kullanırız 

D) Yüzer lif, çekime maruz kalmayan kısa liflerdir 

 

5. Çekim silindirleri arası mesafenin ayarlama iĢlemine ne denir? 

A) Rektifiye 

B) Dublaj 

C) Kostant 

D) Ekartman 

 

6. Tülbent toplama hunisi hangi çekim silindirine yakındır?  

A) GiriĢ silindiri 

B) Koyler silindirine 

C) Ön silindire 

D) Kalender silindirine 

 

7. Üst baskı (manĢon) silindirlerinin ömrünü azaltan sebep nedir? 

A) Baskı silindiri çapı 

B) Yüksek basınç 

C) Dublaj sayısı 

D) Çekim silindiri  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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8. Yeni tip cer makinelerinde tavsiye edilen baskı miktarı ne kadardır?  

A) 100 newton 

B) 250 newton 

C) 300 newton 

D) 320 newton 

 

9. Cer makinesinde tüm ayarlar kime veya neye göre yapılır?  

A) ġefe göre 

B) Dublaj sayısına göre 

C) ĠĢ emrine göre 

D) MüĢteri isteğine göre 

 

10. Ekartman ayarının, istenenden geniĢ ayarlanmasının sonucu nedir? 

A) Kirlilik 

B) Rahat çekim yapmayı 

C) Kaliteli lif eldesi 

D) Yüzer lif 

 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru isebir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında cer makinesinin bakımını tekniğine uygun yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 Pamuk iplikçilik sisteminde cer makinesinin bakımı ileilgili gerekli bilgileri 

toplayınız. 

 Topladığınız bilgileri arkadaĢlarınızla tartıĢınız ve raporlayarak dosyalar 

oluĢturunuz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. CERMAKĠNESĠNDE BAKIM 
 

4.1. Yıllık Bakım Planı 
 

Cer makinesinin uzun ömürlü olması için düzenli aralıklarla bakım yapılması Ģarttır. 

Düzenli bakımlar iĢletmede meydana gelecek arızaları önler. Beklenmeyen anlarda meydana 

gelen arızalar, gereksiz üretim kesintilerine neden olur. 

 

Bakım intervalleri, kullanılan hammadde, yabancı madde oranı, iklim ve tesisin o anki 

kapasitesine uygun bir Ģekilde belirlenmelidir. 

 

Bir defaya mahsus ve dönüĢümlü tekrarlanan intervaller vardır. Bir defaya mahsus 

iĢlemler yalnız parça değiĢiminde ve makine ilk çalıĢtırıldığında yapılır. Örneğin;yeni takılan 

bir kayıĢın belirli bir süre sonra yeniden gerdirilmesi gerekir. 

 

Yıllık bakım planı iplik iĢletmesinde  Ģematik görev yapar. Tablo Ģeklinde 

hazırlanmıĢtır ve  belirli bir periyotta değiĢik bakım ve yağlama  iĢlerini kapsamına alır.  

 

Bakım iĢlemi;makine imalatçılarının talimatları,  iĢletme Ģartları ve önerileri 

doğrultusunda yapılmalıdır. Bakım iĢlerini rutin olarak yaparsak, yapılacak iĢlemlerle ilgili 

kılavuz talimatlarına yeniden bakmamız gerekmez. 

 

Günlükbakım;günlük bakımı cer makinesinde üretim yapan operatör yapar. Makine 

operatörü makineyi çalıĢtırmadan önce; 

 

 KayıĢ, kasnakve diĢlileri kontrol eder 

 Makine organlarının temizliğini yapar 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Filtre temizliğini yapar 

 

Haftalık bakımda yapılan iĢler; 

 

 Makineyi komple tazyikli havayla temizlik 

 KayıĢ kasnak kontrolü 

 Hidrolik yağ kontrolü 

 Pnömatik sistem hava kaçağı kontrolü 

 Yağ seviyelerinin kontrolü 

 

3 Aylık bakımda yapılan iĢler; 

 

 Elektrik donanımının kontrolü ve tamiri 

 Baskı silindirlerinin kontrolünün yapılması ve gerekiyorsa rektifiyelerinin yapılması 

 Çekim silindirlerinin yataklarının kontrolünün yapılması 

 Ayar noktalarının kontrolünün yapılması gerekirse ayarlarının yapılması 

 

 6 Aylık bakımda yapılan iĢler; 

 

 Rulman ve yataklarının kontrolü 

 Genel kayıĢ kontrolü 

 

 Yıllık bakımda yapılan iĢler; 

 

 Revizyon 

 Motor bakımı 

 Kova transfer sistemi 

 ManĢon Ģor sertliği kontrolü 

 

4.2. Tip DeğiĢiminde Yapılan Bakım 
 

Cer makinesinde aynı maldan farklı bir numara Ģerit üretilecekse, çekim diĢli 

değiĢiminden sonra besleme masası (cağlık), Ģerit yönlendirme kılavuzları, baskılar, silgiler, 

koyler, çekim silindiri veregülediskler alkol ve ılık su ile silinir. 

 

Makinede farklı mal girilecekse bu kez makine komple tazyikli havayla temizlenir.  
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4.3. Genel Bakımda Yapılan ĠĢler 
 

Makinenin belli bir süre içerisinde üretimden kesilerek yılda bir kez yapılan bakımını 

gerçekleĢtirmektir. Butip bakımda aĢağıdaki iĢler yapılır. 

 

 ÇalıĢan makine parçalarının sökülerek, arızalı olanların tamiratının yapılması 

 Tamiratı mümkün olmayan makine parçalarının yenilenmesi 

 ġanzımanlı makinelerin Ģanzımanlarının kontrol edilmesi 

 ÇalıĢan makine parçalarının standart çalıĢma formuna getirilmesi 

 

4.3.1. Makine Parçalarının Tamiri Ve DeğiĢimi 
 

Tekstil makinelerinin makine parçalarının günümüz teknolojisinde tamiri zor veya 

pahalıdır. En yaygın olanı parça değiĢimidir. Cer makinesinde tamir yapılacak makine 

parçaları çok az sayıdadır. 

 

4.3.1.1. Önemli Makine Parçalarının Sökülüp Takılması 

 
Makineden herhangi bir parça çıkarılıp takılırken mutlaka iĢ güvenliği alınmakla 

birlikte elimizin ve kullandığımız aletlerin temiz olması gerekmektedir. 

Cer makinesinde sık sık çıkarılıp takılan makine parçaları; çekim diĢlisi, baskı silindiri 

ve hunilerdir. 

 ManĢonların Rektifiyesi 

 

 Cer makinesinin manĢonları yüksek ısınma ve baskıdan dolayı sertleĢme, çatlama ve 

yamulma gösterir.  Üst silindir manĢonları düzenli aralıklarla zımparalayarak üst silindirlerin 

sarım eğilimi düĢürülmeli ve balans ayarı sağlanmalıdır.  

 

Makine üreticileri manĢonların 500 çalıĢma saati sonrası rektifiye edilmelerini 

önersede bu süre manĢonların zımparalama tecrübelerine göre ve değiĢik faktörlere göre 

değiĢir. ManĢonların zımparalama süresini belirleyen etkenler; silindir hızı, silindir baskısı, 

iĢlenen elyafın türü ve yapısıdır. 

 

 
Resim 4.1: Rektifiye makinesi 
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Baskı ayarı yapılabilecek çapa kadar manĢonların rektifiye makinesinde (Resim 4.1) 

zımparalanması gerekir. (Resim 4.2) Zımpara iĢlemi rektifiye olarak tanımlanır. 

ManĢonların, her zımpara sürecinde yaklaĢık 0.2 mm inceltilmesi gerekir. ManĢonlar, 2-3 

mm ‟yi geçmeyecek Ģekilde zımparalanır.  Zımparalan manĢonlar, yeni baskı ayarlarıyla 

yeniden kullanılır. 

 

 
Resim 4.2: Rektifiye iĢlemi 

 Tülbent Toplama Hunisi (Resim 4.3) 

 

 Ġnce sac veya alüminyumdan olup uç kısmı boru halindedir. Herhangi bir sebeple 

eğilirse düzeltilip kullanılabilir. Düzeltmede, pürüzlü noktalar oluĢturursak üretim esnasında 

sıkıĢmalara neden olur. Huninin iç yüzeyinin pürüzsüz ve kaygan olmasına dikkat etmeliyiz. 

 

 
Resim 4.3: Tülbent toplama hunisi 

 Silgi 

 

Silginin yapısı aprona benzer. (Resim 4.4) Silgilerde kayıĢlar gibi tamir edilmemeli 

yenisiyle değiĢtirilmelidir. Silgiler, çekim silindirlerine sürtünmeden dolayı zamanla erir 

veya yırtılır ve üzerine elyaf alarak kopuĢlara, Ģerit numarası değiĢimlerine neden olur.  
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Resim 4.4: YırtılmıĢ çekim silindiri silgisi 

 DiĢli 

 

DiĢli çatlamalarını veya kırılmalarını kaynakla kullanılabilir hale getirebiliriz. Ancak 

diĢli kırılmalarında kaynaktan kaçınılıp yerine yeni diĢli takmamız daha uygun olur.DiĢi 

kırılmıĢ diĢlilerle çalıĢmaya devam edilmemelidir. 

 

 KayıĢ  

 

KayıĢın ömrünün uzatılması açısından tüm kayıĢların hareket yollarını kontrol ederek 

kayıĢın yatağında veya yivinde çalıĢmasını sağlamak Ģarttır. KayıĢların tamirinden 

kaçınılmalıdır. Zedelenen, kayganlaĢarak kavrama özelliğini yitiren, yırtılan ve geniĢleyen 

kayıĢlar değiĢtirilmelidir. KayıĢın, kasnağı veya diĢliyi döndürüyor olması görevini yapması 

anlamına gelmez. 

KayıĢlar değiĢtirilmeden önce mutlaka gevĢetilmelidir. DeğiĢtirilen kayıĢı tekrar 

gerdirip kayıĢ hareket yolunu kontrol etmemiz gerekir. 

 Çekim DiĢlisinin Çıkartılıp Takılması 

Her tip değiĢiminde çekim diĢlisi değiĢtirilemeyebilir. Yani diĢli değiĢimi tip 

değiĢimlerinde değil Ģerit numarası değiĢimlerinde değiĢtirilir.  

 

Makinenin çekim diĢlisinin olduğu yerdeki kapak açılır. Önce diĢlinin ortasında 

bulunan somun/vida çıkarılır. Çıkarma iĢlemini dönmeden dolayı yapamıyorsak çekim 

diĢlisine hareket veren veya alan iki diĢli arasına tornavida yerleĢtirerek çekim diĢlisinin 

dönmesini engelleriz. Daha sonra diĢlinin sabitlenmesini sağlayan parçanın 

somunları/vidaları gevĢetilir. Çekim diĢlisi serbest hale gelince iki elimizle çekerek çıkarırız. 

Çıkarmaya gücümüz yetmiyorsa çektirme aleti kullanarak çıkarırız. Yerine yeni diĢliyi 

takarız. Takma iĢlemi çıkarma iĢleminin tersidir. 

 

 Baskı SilindirininÇıkartılıp Takılması 

Baskı silindirinin (Resim 4.5)sık çıkarılmasının asıl sebebi yüzeyine elyaf 

sarılmasıdır. Baskı silindirini çıkarıp takmak oldukça kolaydır.  
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Resim 4.5: Ġki farklı cer makinesi manĢon duruĢu 

 

Baskı silindirlerini sabitleyen baskı kolları açılarak baskı silindirleri alınır. Geri 

takmak içinde baskı silindirlerinin her iki tarafında çıkarılabilen rulman yüksüklerinin dört 

köĢeli kenarı çekim silindirini yan kısmında bulunan yataklara oturtulur ve baskı kolları 

kapatılır. 

 

Yeni tip cer makinelerinde baskı silindirleri, baskı kollarındaki yataklara 

yerleĢtirilmektedir. Baskı kollarını kapattığınız zaman baskılarda baskı kollarıyla birlikte 

çekim silindirlerinin üzerine gelir.  

 

 Hunilerin Çıkartılıp Takılması 

Huni değiĢimi Ģerit numara değiĢimlerinde gerçekleĢtirilir. Ġnce Ģeritlerde küçük 

numaralı huni, kalın Ģeritlerde ise büyük numara huni takılır. 

 

Materyale ve çıkıĢ Ģeridi ağırlığına bağlı olarak huni seçilir. ġerit formunun tam kapalı 

olabilmesi için Ģerit kanalı çapının mümkün olduğu kadar küçük seçilmesi gerekir. ġerit 

kanalının büyük seçilmesi Ģeritlerde fazla tüylenmeye neden olur. 

Huniler bulundukları yerde ya serbesttir yada bir vidayla sabitlenmiĢtir. Huninin 

vidası tornavidayla çıkarılarak yerine yenisi takılır ve vida yeniden sıkılır.(Resim 4.6) 
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Resim 4.6:Koyler hunisi 

 

 Nakil ve Hareket Ġleticilerin Ayarı ve DeğiĢimi 

Cer makinesinde hareket iletici olarak kullanın makine parçaları diĢli ve kayıĢtır. 

Birbirine hareket veren ve alan diĢliler çok sıkı temas halinde olmaları halinde sıkıĢmadan 

dolayı yüksek gerilimle dönme zorluğu çekecektir. Bu mesafe fazla olması durumunda bu 

seferde diĢlinin diĢ uçları zorlanacağından diĢ kırılması olabileceği gibi ortam gürültüsünü de 

artıracaktır. Ġki diĢli arası ince kıl kalınlığı kadar mesafede olmalıdır. 

ÇatlamıĢ ve kırık diĢe sahip diĢililer yenisiyle değiĢtirilmelidir. Aksi takdirde diĢli 

görevini tam yerine getiremez ve etki ettiği yerde istenmeyen sonuçlar yaratabilir. 

GeçmiĢte kayıĢlar, sadece kasnak döndürüyordu.  Günümüzde diĢli kayıĢ sayesinde 

diĢlilerin dönmesi sağlanmaktadır.Bu sayede diĢlilerin dönmesinde kullanılan diĢli kayıĢlar 

sayesinde diĢlilerin yağlanmasından kurtulunmuĢtur.  Ancak diĢli grubu halinde hareket eden 

diĢlilerin yağlanması yapılmaktadır. 

 

Tüm kayıĢlar ister kasnağa ister diĢliye hareket versin her iki durumda da kayıĢlar tatlı 

sertlikte ayarlanmalıdır. Aksi durumda kayıĢ ömrünün kısalmasına ve ileten devir 

değiĢikliğinin yarattığı üretim farklılıkları hedeflenen Ģeridi elde etmemizi engeller. 

 

4.3.2. Temizlik 
 

Temizlik iĢlemlerinin doğru zamanda yapılması gerekmektedir. Zamanında yapılan 

temizlik bant kalitesini artırır En iyi temizleyiciler tazyikli hava, üstüpü, ılık su ve alkoldür. 

 

 Temizlik Maddelerinin Kullanımı 

Silindirlere yapıĢan yabancı maddeler ılık suyla ıslatılmıĢ bir bezle temizlenir. 

Yağlama maddeleri ve sentetik elyaf materyalinden bulaĢan kalıntılar, lastik ve boyaya karĢı 

agresif olmayan çözücü temizlik sıvıları ile temizlenmelidir. Örneğin temizleme alkolü veya 

içine yağ çözme özelliği olan çok amaçlı bir temizlik maddesi katarak su kullanılır. Toz ve 

uçuntuları temizlemek için emme gücü yüksek sanayii tipi elektrik süpürgesi kullanılmalıdır. 

Emme mesafesine, ucu plastik bir ağızlık takılmalıdır. Elin yetiĢemediği ve komple 

temizlikte tazyikli hava ile temizlik yapılır. 

 

Kerosin,white-ispirtosu gibi ağır temizlik maddeleri temizlik iĢleminden sonra, temiz 

bir hava basıncı ile silindir yataklarından atılmalıdır. 
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 Cer Makinesinde Temizlik Noktaları 

 Cağlık kısmı 

 Koyler tertibatı  

 DiĢli ve kayıĢlar 

 Çekim ve baskı silindirleri 

 Resim 4.8: Cer makinesinin cağlık kısmı 

 Huni ve koyler silindirleri  

 Üst kapak açılarak üst ve alt emiĢ boruları  

 Regüle 

 Üst ve alt silgiler 

 Fan haznesi ve filtreleri 

 Makine üstü ve çevresi  

 

 Cağlığın(besleme masasının) Temizlenmesi  

Cer makinesinin besleme masasında ( veya cağlıkta) (Resim 4.8) bulunan tüm Ģerit 

kılavuzları, swichler, tüm çapraz çubuklar ve besleme Ģeridi sevk çubukları ılık suyla 

ıslatılmıĢ bir bezle temizlenir ve kuru üstüpüyle silinir.  

 

 
Resim 4.8: Cer makinesinin cağlık kısmı 

 

 Üst Silindirlerin (ManĢon) Temizlenmesi 

Malzeme üzerinden manĢon yüzeyine zamanla yağ, çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı 

maddeler yapıĢır. Bu istenmeyen bir durumdur. Sonucunda bant manĢon (Resim 4.9) 

yüzeyine saracak ve manĢon yüzeyinin yanmasına veya makine duruĢlarına sebep olacaktır. 

ManĢon yüzeyi en iyi alkolle temizlenir. 
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Resim 4.9:Üst baskımanĢonlar 

 

ManĢon yüzeyine sıkıca sarılan elyafı temizlemek için kesinlikle kesici alet 

kullanmamalıyız. ManĢona ya da herhangi bir yerimize zarar verebiliriz. Elyaf elle 

temizlenemiyorsa bir kanca uçlu aletle elyaf didiklenerek alınmalıdır. 

 

 ġerit Kanalının Temizlenmesi 

Deveboynuna benzeyen bir yapıya sahip olan koyler kanalı uygun bir çubukla, 

üzerine alkollü temizleme bezi sarılarak temizlenir. 

 Filtre Eleğinin Temizlenmesi 

 

 
Resim 4.10: Filtre 

 

Filtre eleği (Resim 4.10) tıkandığı zamanlarda otomatik olarak, hava emiĢli 

süpürgelerle veya elle temizlenir. Filtrenin sık temizlenmemesi durumunda elyaf dolması 

sebebiyle çekim bölgesindeki uçuntukısa lifleri alamayacaktır. Dolayısıyla bu durumda kısa 

elyafın bir kısmı üretilen banda karıĢacak diğer kısmı da çekim ve baskı silindirlerine 

dolanarak üretimin kesilmesine neden olacaktır.  

 

 Kova DeğiĢtiricinin Temizlenmesi  

 

ĠĢletme içerisindeki uçuntulardan zamanla otomatik kova değiĢtirici (Resim 4.11) 

kısımları kirlenir. Örneğin tekerleri tıkanır. Periyodik olarak kova değiĢtirici bölümleri 

temizlenmelidir 
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Resim 4.11: Kova değiĢtirici 

 
 KayıĢlarının Temizlenmesi  

 

Makinenin yüksek hızlarda çalıĢmasından ve kullanılan materyalden dolayı meydana 

çıkan uçuntular kayıĢ diĢ aralarına zamanla dolacaktır. Buda banı %CV ve uster değerleri 

sorunlarına yol açabilecektir. Makinenin sorunsuz çalıĢabilmesi için kayıĢ diĢ aralarının her 

bakım zamanında ve ihtiyaç görüldüğünde temizlenmesi gereklidir. 

 

4.3.3. Yağlama 
 

Yağlama iĢleminde iĢ emniyeti almak gerekir. Zemin üzerindeki yağ lekeleri ve baĢka 

kaygan maddeler, kayma ve düĢme tehlikelerini önlemek için derhâl temizlenmelidir. 

Yağlama iĢleri doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru miktarda ve doğru yağlama 

maddesi kullanılarak yapılmalıdır. 

Yağlama iĢlerinin doğru yapılabilmesi için iyi bir malzeme donanımı ve tam bir iĢlem 

hazırlığı gerekir. ĠĢlem hazırlığının iyi yapılabilmesi için, makine/donanım iĢleme uygun 

duruma getirilmelidir. Yağlama yapacak operatör tüm gerekli bilgi ve tecrübeye sahip 

olmalıdır. 

Yağlamada gerekli olan malzemeler; yağdanlık (veya yağ hunisi), gres pompası, yağ 

(ince ve katı) ve silme iĢleminde kullanılacak üstüpü. 

 

CER MAKĠNESĠNDE YAĞLAMA 

Y
A

Ğ
L

A
R
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E

 

K
O

D
L

A
R

I 

A  = Lithium Bazlı 3 No Gres 

B  = 90 No Motor Yağı 

C  = Lithium Bazlı 2 No Gres 

D  = Özel No 3 BEYAZ Gres Yağı 

E  = Anti-abrasion 68 No Özel Likid Gres Yağı 

NOT:Kaliteli rulman gres yağları yukarıda yazılı greslerin yerine kullanılabilir. 

S
ĠL

ĠN
D

ĠR
L

E

R
 

Sıra Yağlama Noktası Nokta Adedi Yağ Cinsi Yağlama Peryodu 

1 
Besleme Masası 

Silindirleri 
1 Gres yağı 12 AY 

2 Baskı silindirleri 1 Gres yağı 1 AY 

3 Çekim Silindiri 3 Gres yağı 12 AY 
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Yatakları  

4 Kalender Silindiri 2 Gres yağı 12 AY 

5 Koyler Silindiri 2 Gres yağı 12 AY 

Tablo 4.1: Yağlama noktaları ve yağlama periyotları 

 
Yağlama iĢlemi aylık ve genel bakımdan sonra ve aĢağıdaki iĢlerle yapılır.  

 

 Rulman yataklarının ince yağ ile yağlanması 

 ġanzımanda eksilen yağın tamamlanması 

 DiĢlilerin gres yağ ile yağlanması 

 Döner aksamların yağ siboplarından gres yağ ile yağlanması 

 Ġğ yataklarının kontrol edilerek yağlarının tamamlanması 

 

4.4. Eksik Yapılan Bakımın Getirdiği Sonuçlar 

 

Eksik yada hatalı yapılan bakım iĢlemleri sonunda üretim kalitesi, üretim miktarı düĢer, 

makine hasara uğrar ve sonuçta iĢletme büyük zarar görür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Cer makinesinde tip değiĢiminde yapılan bakımı yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇalıĢma ortamını hazırlayınız. 

 ĠĢ emrini alınız. 

 Toz Maskesini takınız. 

 Tazyikli havanın kontrolünü yapınız. 

 Cer makinesi bulunan bir ortama gidiniz. 

 Gerekli araç ve gereçleri temin ediniz. 

 “BAKIM VAR” tabelası 

 ĠĢ kıyafeti 

 Toz maskesi 

 Bone (bayanlar için) 

 Tazyikli hava 

 Koyler temizleme çubuğu. 

 Üstüpü 

 Alkol 

 Ilık su 

 Yeni numara diĢlisi 

 El aletleri ve edevat 

 Gres (katı) yağı 

 Yeni numara diĢlisini hesaplamalar 

sonucunda bulunuz. 

 DiĢli çıkarılma iĢleminde kullanılacak el 

aletlerinin ve edevatın uygun olanını 

seçiniz. 

 ĠĢ emniyeti açısından kiĢisel koruma 

donanımlarını giyiniz ve elektriği kesiniz. 

 ĠĢ kıyafeti 

 Toz maskesi 

 Bone (bayanlar için) 

 Makine Ģalterini indirmek 

 ĠĢ önlüğünün tüm düğmelerini 

ilikleyiniz. 

 Bayanlar tüm saçlarını içerisine alacak 

Ģekilde bonelerini takmalıdır. 

 Cer makinesi üzerine “BAKIM VAR” 

tabelasını asınız. 

 Numara (çekim) diĢlisini taktıktan sonra 

diĢlileri yağlayınız. 

 “BAKIM VAR” tabelasını görülebilir 

yere asınız. 

 Numara (çekim) diĢlisini bakım öncesi 

takınız. 

 Numara diĢlisini takacağınız yeri 

temizleyiniz. 

 Gres yağını ölçülü kullanınız. Yağ 

sürülmemesi gereken yerlere sürmeyiniz 

veya sıçratmayınız. 

 ĠĢ kazasını önlemek için yere 

döktüğünüz yağları siliniz. 

 Numara (çekim) diĢlisini taktıktan sonra 

kontrol ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Cağlık ve otomatik kova değiĢtirme 

kısmındaki kovaları alınız. 

 Telef haznesini boĢaltınız. 

 Kovaları alırken ve götürürken zarar 

görmemesi için dikkat ediniz. 

 Cer makinesinin tüm kapaklarını açınız. 

 Telef nakil borularını çıkarınız. 

 Kapakları açmadan elektriği kesiniz. 

 Telef nakil borularını kırmadan dikkatli 

çıkarınız. 

 Makineyi komple tazyikli hava ile 

temizleyiniz.  

 Telef nakil borularını tazyikli hava ile 

temizleyiniz. 

 ÇalıĢma ortamının temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Makine çevresini temizleyiniz. 

 Makineyi komple tazyikli hava ile 

temizledikten sonra çevresini 

temizleyiniz 

 Besleme masasını (cağlığı) ve üzerinde 

bulunan Ģerit yönlendirme kılavuzlarını 

ve regüle disklerini alkol ve ılık su ile 

siliniz. 

 Alkol ve ılık su ile silme iĢlemine 

baĢlamadan önce elyaf tozları nemli 

üstüpüyle alınız. 

 Çekim bölgesindeki makine parçalarını 

alkol ve ılık su ile siliniz. 

 Çekim silindirleri 

 Kalender silindirini  

 Tülbent toplama huni 

 Baskı silindirleri 

 Çekim ve baskı silindirleri silgileri 

 Temizliğini yaptığınız makine 

parçalarını yerlerine dikkatli bir Ģekilde 

yerleĢtiniz. 

 Koyler tertibatını ve kanalını temizleme 

çubuğu ile siliniz. 

 ĠĢ emrinde hunideğiĢimi varsa değiĢtirip 

yerine silerek takınız. 

 Unutmayın kalın ve ince Ģeritlerde farklı 

huni kullanılır. 

 Cer makinesini üretim yapılabilir duruma 

getirip operatöre teslim ediniz. 

 “BAKIM VAR” tabelasını indirmeyi 

unutmayınız. 

 

  



 

 56 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma ortamını hazırladınız mı?   

2. Gerekli araç ve gereçleri temin ettiniz mi?   

3. ĠĢ emniyeti açısında kiĢisel koruma donanımlarını giydiniz mi?   

4. Cer makinesi üzerine “BAKIM VAR” tabelasını astınız mı?   

5. Numara (çekim) diĢlisini taktıktan sonra diĢlileri yağladınız mı?   

6. Cağlık ve otomatik kova değiĢtirme kısmındaki kovaları aldınız mi?   

7. Telef haznesini boĢalttınız mı?   

8. Telef nakil borularını çıkarıp temizlediniz mi?   

9. Makineyi komple tazyikli hava ile temizlediniz mi?   

10. Besleme masasını (cağlığı) ve üzerinde bulunan makine parçalarını 

alkol ve ılık su ile sildiniz mi? 
  

11. Çekim bölgesindeki makine parçalarını alkol ve ılık su ile sildiniz mi?   

12. Koyler tertibatını ve kanalını temizleme çubuğu ile sildiniz mi?   

13. ĠĢ emrinde huni değiĢimi varsa değiĢtirip yerine yenisini silerek 

taktınız mı? 
  

14. “BAKIM VAR” tabelasını indirdiniz mi?    

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları cevaplayarak öğrenme faaliyetinde kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. ()Ġnterval bakım, yeni takılan bir makine parçasının belirli bir süre sonra yeniden 

kontrol edilerek ayarlanmasıdır. 

2. () Elektrik donanımının kontrolü ve tamiri her gün yapılır. 

3. ()  KayıĢla çevrilen diĢliler mutlaka yağlanmalıdır. 

4. () Cer makinesinden çıkan Ģerit numarası huniyi etkilemez. 

5. () DiĢli değiĢimi tip değiĢiminde değil Ģerit numarası değiĢiminde yapılır. 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Üst silindir manĢonları düzenli aralıklarla ………………………….üst silindirlerin 

sarım eğilimi düĢürülmelidir 

7. Makine üreticileri manĢonların......…çalıĢma saati sonrası rektifiye edilmelerini önerir. 

8. KayıĢın ömrünün uzatılması için kayıĢın……………………….çalıĢmasını sağlamak 

Ģarttır. 

9. DiĢliyi çıkarmaya gücümüz yetmiyorsa ……………..aleti kullanırız. 

10. KayıĢ diĢ aralarına zamanla dolacak uçuntular, Ģeritte….….. ve 

…..........................sorunlarına yol açabilecektir. 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme “ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 58 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1- Cer makine ayarları için yapılacak hazırlık neyi sağlamaz? 

A) Üretimi artırır. 

B) Zaman kazandırır. 

C) Kazaları önler. 

D) Makinenin sağlıklı çalıĢmasını sağlar. 

 

2- Bakımcıların iĢ kıyafeti olarak tiĢört ve pantolon tercih etmesinin nedeni nedir? 

A) Ortamın sıcak olması 

B) Esneklik sağlaması 

C) Hafif olması 

D) Hepsi 

 

3- AĢağıdakilerden hangisi iĢ emrinde yoktur?  

A) Kova rengi 

B) Dublaj sayısı 

C) Makine markası 

D) Çekim diĢlisi 

 

4- DiĢliyi yerinden çıkaramayınca aĢağıdakilerden hangi aleti kullanırız?  

A) Eldiven 

B) Levye 

C) Çektirme  

D) Lokma anahtarı (cırcır) 

 

5- ĠĢ emrini iĢletmenin hangi birimi hazırlar?  

A) Ġplik Ģefi 

B) Teknisyen 

C) Laboratuvar 

D) Planlama 

 

6- Makinelerde mekanik ayarın azalmasının sebebi nedir? 
A) Ekonomik kriz 

B) Kalifiyeli operatörün olmaması  

C) Teknolojik geliĢme 

D) Masraflarının yüksek olması 

 

7- AĢağıdaki Ģıklardan hangisi doğru değildir? 

A) Vida/somun sökerken anahtarı ortasından kavramalıyız. 

B) Vida/somun sökerken anahtarı çok sıkı veya yavaĢ tutmamalıyız. 

C) KayıĢlar diĢli üzerinde tatlı sertlikte durmalıdır. 

D) DiĢli kayıĢlar yağlanmaz. 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8- Çekim silindirleri arası mesafenin ayarlama iĢlemine ne denir? 

A) Rektifiye  

B) Dublaj 

C) Kostant 

D) Ekartman 

 

9- Cer makinesinde tüm ayarlar kime veya neye göre yapılır?  

A) ġefe göre 

B) Dublaj sayısına göre 

C) ĠĢ emrine göre  

D) MüĢteri isteğine göre 

 

10- Üst baskı (manĢon) silindirlerinin ömrünü azaltan sebep nedir?  

A) Baskı silindiri çapı 

B) Yüksek basınç 

C) Dublaj sayısı 

D) Çekim silindiri 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

11- ().Cer makinesinin kontrol panelini makine operatörü programlar. 

12- ().Elektronik kontrol panelinde makinenin duruĢ sebebini görebiliriz. 

13- ().Ġnterval bakım, yeni takılan bir makine parçasının belirli bir süre sonra yeniden 

kontrol edilerek ayarlanmasıdır. 

14- (   ).KayıĢla çevrilen diĢliler mutlaka yağlanmalıdır. 

15- ( ).Cer makinesinden çıkan Ģerit numarasıhuniyi etkilemez 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

16- Kontrol panelinde çıkan Ģerit ağırlığı ..………………ktex arasında ayarlanabilir. 

17- Kontrol panelinde regüleetki noktasını ..………………mm arası almalıyız. 

18- Makine üreticileri manĢonların….…..çalıĢma saati sonrası rektifiye edilmelerini 

önerir. 

19- KayıĢ diĢ aralarına zamanla dolacak uçuntular, 

Ģeritte..…….ve…………….sorunlarına yol açabilecektir. 

20- DiĢliyi çıkarmaya gücümüz yetmiyorsa …………aleti kullanırız. 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 D 

6 C 

7 B 

8 R 

9 C 

10 D 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Y 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 çekim 

7 P – VERĠ 

8 1.25 - 7.00 

9 dolmasına kalan 

10 870-990 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 C 

3 A 

4 C 

5 D 

6 C 

7 B 

8 D 

9 C 

10 D 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 zımparalayarak 

7 500 

8 yatağında veya yivinde 

9 çektirme 

10 %CV -uster değerleri 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 A 

2 B 

3 C 

4 C 

5 D 

6 C 

7 A 

8 D 

9 C 

10 B 

11 Y 

12 D 

13 D 

14 Y 

15 Y 

16 1,25-7,00 

17 870-990 

18 500 

19 %CV - uster 

değerleri 

20 Çektirme 
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