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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI516 

ALAN Gemi Yapımı 

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Delme İşlemleri 

MODÜLÜN TANIMI Çelik ve ahşap malzemeleri delme işlemini yapabilmeileilgili 
bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Gemi yapımında kullanılan malzemeleri delme işlemlerini 
yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında çelik ve ahşap 
malzemelerin delme işlemini yapabilecek, havşa açabilecek ve 
matkap uçlarını bileyebileceksiniz. 
Amaçlar: 
1. Çelik malzemelerimarkalama merkezi ile matkabı 

merkezleyerek uygun devirde delme yapabileceksiniz. 
2. Ahşap malzemeleri uygun delme araçlarını kullanarak 

istenilen ölçüde delebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 
ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Ortam:Ön imalat atölyesi 

Donatım:Matkaplar, elektrikli ve akülü breyizler, bileme 
araçları, kompresör, basınçlı hava tesisatı, pnömatik hava 
tabancası, yatay delik makinesi, dikey delik makinesi, zincirli 
delik makinesi, markalamatakımları, matkap tezgâhıve 
takımları 

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. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Bu modülde, gemi yapımı alanında çelik ve ahşap malzemelerin işlenmesi için 
gerekli olan malzemenin markalanması, kesici kalemler ve bunların bilenmesi, delme araç ve 
makinelerinin tanıtılması, delme işleminin istenilen çapta ve derinlikte yapılması ve 
havşaaçma işlemleri uygulamaya dönük anlatılacaktır. 
 

Bu modülü aldığınızda delmenin amacını, tanımını, delme yöntemlerini, 
matkapladelmede kullanılan el aletleri ve makineleri, bu makinelerin çeşitlerini, havşa 
açmayı, matkap bilerken gerekli olan araç ve makineleri, matkap ucu bilemeyi ve dikkat 
edilecek hususları öğreneceksiniz. 
 

Bu modül sayesinde, endüstri deçelik ve ahşap malzemenin markalanarak delinmesi 
ve havşa açma işleminin önemini anlayacak, dikkat edilecek noktaları hatırlayarak ve gerekli 
iş güvenliği önemlerini alarak meslek yaşamınızda, kendinize güvenerek, işinizi bilinçli bir 
şekilde gerçekleştireceksiniz.  

 
 
 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 
Çelik malzemelerimarkalama merkezi ile matkabı merkezleyerek uygun devirde 

delme yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Matkap tezgâhlarıne işe yarar, ne tür işlerde kullanılır bir araştırma 

yaparakarkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Matkap türlerinin kesmeye etkilerini araştırınız. 
 

1. ÇELİK MALZEMELERİ DELMEK 
 

1.1. Delmenin Tanımı ve Amacı 
 

Endüstride parçalardan talaş kaldırmak suretiyle delikler elde etme işlemine delme 
denir. Delme, parçaların boşaltılarak kolay işlenmesinde, birbirine kolay bağlanmasında 
önemli bir yer tutar. 
 

Bir başka ifadeyle malzemeler üzerinde silindirik boşluklar oluşturma işlemine delme 
denir. Delmenin amacı, bağlantıelemanlarının takılmasıve kavrama, mil ve aks türü makine 
elemanlarının yataklanmasıiçin boşluklar oluşturulmasıdır. Endüstride delme, üretim 
işlemlerinin her kademesinde kullanıldığından önemi büyüktür. 
 

1.2. Delme Yöntemleri 
 

Bu işlem genel olarak iki yöntemle yapılmaktadır. 
 

1.2.1. El ve Kol Zımbaları ile Delme İşlemi 
 

Delme işlemi esasen bir kesme işlemidir. El ve kol zımbaları insan gücüyle çalışan 
araçlardır. Genellikle ince parçalara delik delme işlemlerindekullanılmaktadır. Zımba ile 
delme işlemi, talaşsız bir delme işlemidir. 

 
Şekil 1.1: Zımba ile delme yöntemi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2.2.Matkapla Delme Yöntemleri 
 

Matkap ile delme işlemi bir talaşlı üretim yöntemidir. Matkap tezgâhımilinin dönmesi 
ve buna bağlı mandrene takılı matkap ucunun malzemeden parçacıklar koparması sonucu 
delme oluşur. Bu kopmalar sonucu ortaya çıkan parçalara talaş denmektedir. Ortaya çıkan bu 
talaşlar matkap ucunun üzerindeki helis kanallar yardımıyla dışarı atılır. Dönme esnasında 
oluşacak sürtünme nedeniyle matkap ucu ısınır. Bu sıcaklık artışı yüksek olursa matkap 
ucunun içyapısında değişikliklere neden olur ve matkap ucu özelliklerini kaybeder. Bunu 
önlemek için genellikle soğutma sıvıları kullanılmaktadır. 
 

1.3. Matkap ile Delmede Kullanılan Makineler 
 

Delme makineleri(matkap tezgâhları) hassas olmayan deliklerin oluşturulmasında 
kullanılan elde ve genellikle bir iş masası üzerine monte edilmiş veya kendisi zemine 
bağlanmış delme makineleridir. Bu makineler dört bölümde incelenir. 
 
1.3.1. Breyizler 
 

Elle ve elektrikle çalışan breyizler olarak ikiye ayrılır. İnsan gücüyle çalışanlar basit 
yapıdadır ve günümüzde hemen hemen hiç kullanılmamaktadır. Bu makineler dairesel 
hareketi sağlayan bir kol, mandren ve bir dayanaktan oluşmaktadır.  
 

Elektrikle çalışanlar ise elektrik motoru ve doğrudan motor miline takılı mandrenden 
oluşmaktadır. Taşınabilir şekilde üretilmiş el breyizleri tabanca şeklindeyapılmıştır. Darbeli 
ve darbesiz olarak kullanılmaktadır. Darbeli kullanım beton ve taş türüyapıların 
delinmesinde kullanılırken darbesiz olanlar, metal ve ahşap malzemelere delikdelinmesinde 
kullanılır. 
 

 
Resim 1.1: El breyzleri 

 
1.3.2. Masa MatkapTezgâhı 
 

Endüstride kullanılan en basit matkap tezgâhlarıdır. Hemen hemen her küçük atölyede 
bulunmaktadır. Masa veya tezgâh üzerine monte edilir. Kayış kasnak yardımıyla elektrik 
motorundan alınan dönme hareketi matkap miline aktarılır ve bir kol yardımıyla bastırılarak 
delme işlemi yapılır. 
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1.3.3. Sütunlu Matkap Tezgâhları 
 

Çalışma sistemleri masa matkaplarının aynısıdır. Genel olarak bir sütun üzerine 
oturtulmuş gövde, sütun üzerinde hareketli bir sehpa ve alt tabandan oluşmaktadır. Gövde 
üzerinde bir elektrik motoru ve bu motordan dönme hareketini matkap miline ileten kayış 
kasnak sistemi bulunmaktadır. Sütunlu matkap tezgâhları, sütunlu, çok milli, işlem sıralı 
tezgâhlarıolarak üçeayrılır. 

 
Resim 1.2: Sütunlu matkap tezgâhı 

 Sütunlu Matkap Tezgâhları 
 

Sütunlu matkap tezgâhları, kayış kasnaklar veya dişli çark sistemleriyle çalışmaktadır. 
Değişik ebat ve büyüklüklerde yapılmaktadır. Bu tezgâhlar delik delme ve havşa açma işleri 
için kullanılmaktadır. Dönme sayısı gövde üzerinde bulunan kayış kasnak sistemi veya dişli 
sistemden ayarlanabilir ve ilerleme hızı otomatik olarak ya da elle kumanda edilerek yapılır. 
 

 Çok milli matkap tezgâhı 
 

Çok milli matkap tezgâhlarıseri imalatlar için kullanılmaktadır. Diğer tezgâhlarla aynı 
çalışma prensibine dayanır ancak iş parçası üzerindeki birden fazla deliklerin aynı 
andadelinmesi işlemleri için kullanılır. Özel tezgâhlar grubuna girmektedir. 
 

 İşlem sıralı matkap tezgâhı 
 

Bu tezgâhlarda bir tabla üzerinde birden fazla mil bulunmaktadır. Seri imalatlarda bir 
kesici aletten diğerine geçilerek birçok işlem sırasıyla yapılmaktadır. Genel olarak birinci 
matkap milinde küçük bir matkap, yanındakinde biraz daha büyük olanı, onun yanında biraz 
daha büyük olanı, en sonda da havşa matkabı bulunmaktadır. 
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1.3.4. Radyal Matkap Tezgâhı 
 

Bu tezgâhlar ekseni etrafında 360 derece hareket edebilen bir konsol üzerine monte 
edilmiştir. Büyük iş parçalarının delinmesinde ve havşa açılmasında kullanılan makinelerdir. 
Radyal matkap tezgâhları alt tabla, sütun, sütun üzerinde radyal hareketi yapabilen konsol ve 
konsol üzerinde ileri geri hareket eden bir delme başlığından oluşmaktadır. Bu tezgâhlar 50 
mm çapa kadar delik delebilir. 

 
Resim 1.3: Radyal matkap tezgâhı 

1.4. Mandren, Mors Kovanı ve Kamaları 
 

Mandrenler, matkap tezgâhında dönme hareketini yapan mile bağlanmış matkap 
ucunun sabitlenmesini sağlayan aparattır. Mors kovanları konik saplı matkapların matkap 
miline mandren olmadan direkt bağlanmasını sağlayan yardımcı elemanlardır. Kamalar ise 
mandren ve mors kovanlarının matkap milinden sökülmesinde kullanılan araçlardır. 

 
ab 

Resim 1.4: (a) Mandren –(b) Mors kovanları 
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1.5. Matkap Mengeneleri 
 

Matkap mengeneleri, matkap tezgâhlarına sabitlenebilen ve küçük iş 
parçalarınıngüvenli bir şekilde delinmesini sağlayan takımlardır. 
 

1.6. Matkaplar 
 

Ekseni etrafında dönerek talaş kaldıran parçalarda dairesel boşluklar açmaya 
yarayankesici aletlere matkap denir. Metrik ve whitwort olmak üzere iki sistemdeüretimleri 
yapılmaktadır. 

 
Şekil 1.2: Matkabın ana ölçüleri 

 Matkapların yapıldığı gereçler 
 

Matkaplar takım çeliğinden (karbon çeliği) veya hava çeliğinden yapılır. 
Karbonçeliğinden yapılanların dayanımları azdır. Hava çeliğinden imal edilenlerin ısıya 
dayanımlarıfazladır, yüksek hızlarda çalışmaya elverişlidir. Matkap üzerinde matkap çapını 
gösterenrakamla beraber HSS işareti bulunur. Matkapların darbe dayanımları düşüktür. 

 
Resim 1.5: Matkap 

 Matkapların matkap tezgâhına takılması ve çıkartılması 
 

Matkaplar matkap tezgâhına veya breyzemandren yardımıyla bağlanır ve mandrene 
takılır. Mandren merkezi olarak matkabı çeneler yardımıyla sıkarak sabitleştirir. 
Matkapmandrenle beraber döner. Mandrenlerin elle sıkmalı, anahtarlı, eklemli ve otomatik 
olanları vardır. 
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Resim 1.6: Mandren 

 
Büyük çaplı matkaplar matkap tezgâhlarına mors koniği ve mors kovanları 

yardımıylabağlanır. Matkabın sap kısmı konik olarak yapılır ve aynı şekilde konik olan mil 
yuvasınatakılır. Matkap çapı mil yuvasına göre küçük ise araya mors kovanları konur. Bu 
şekildematkaplar salgısız ve dengeli çalışır. 

 
Resim 1.7: Mors kovanı  

 Matkabın kısımları 
 

Matkabın kesme özelliğini doğrudan etkileyen kısımları Şekil 1.3’te görülmektedir. 
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Şekil 1.3: Matkabın kısımları 

 
 Uç boyu: Matkabın bilenmesiyle oluşur. 
 Kesici boy(gövde): Matkabın kesme-delmederinliğidir. 
 Uç yüzü:Kesici kenarların dış yüzeyleridir. 
 Kesme kenarı:Kesme işlemini yapan kenarlardır. 
 Uç kenarı:Kesme ve delme işlemine kılavuzluk eden kısımdır. 
 Zırh:Sürtünmeyi azaltarak delmeyi kolaylaştıran kısımdır. 
 Talaş kanalı: Talaşın akışını sağlayan helisel oluklardır. 

 
1.6.1. Matkap Çeşitleri 
 

Matkap uçları, malzemesine göre yüksek hız çelikleri (HSS), karbon çelikleri (WS) 
vesert maden uçlu matkaplar olarak üretilmektedir. Ülkemizde TSE tarafından 
standartlarıbelirlenmiştir. Matkap uçları şekillerine göre üçe ayrılır. Bunlar: 
 

 Silindirik saplı matkaplar 
 

Matkaplar genelde 16 mm çapa kadar silindirik saplı olarak üretilir. 
Silindirikmatkaplar gövde üzerine açılmış iki helis ile bir saptan oluşmaktadır. İşlem 
sırasında oluşantalaşlar helis kanalları yardımıyla dışarı atılır. 

 
Resim 1.8: Takım çeliğinden yapılmış silindirik saplı helisel matkap ucu 
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 Konik saplı matkaplar 

 
Matkap çapları büyüdükçe matkap tezgâhındaki bağlama milinin de 

değiştirilmesigerekmektedir. Bu durumun ortadan kaldırılması için matkaplar konik saplı 
matkaplararacılığıyla yada mors kovanları yardımıyla tezgâh miline direkt olarak takılır. 

 
Resim 1.9: Takım çeliğinden yapılmış konik saplı helisel matkap ucu 

 
 Havşamatkapları 
 

Havşa matkapları delme işlemi sonrası oluşan çapakların, keskinliklerin 
alınmasındave vida, perçin gibi bağlantı elemanlarının baş kısımlarının oturacağı yuvaların 
açılmasındakullanılır.  
 
1.6.2. Matkap Çapına ve Malzeme Cinsine Göre Devir Sayısı Belirleme 
 

Genel olarak malzeme sertleştikçe ve matkap çapı büyüdükçe kesme hızı 
küçülür.Malzeme yumuşak ve matkap çapı da küçükse kesme hızı büyür. Devir sayısı 
aşağıda verilenformülle hesaplanmaktadır. 
 
                     V.1000                                             N=devir sayısıyı (dev/dk.) 
n =   ---------------------                                   D=matkap çapı(mm) 
II.D V=kesme hızı(m/dk.) 
 
1.6.3. Matkap Bileme 
 

Çalışan matkap zamanla körleşir ve bilenmesi gerekir. Bilenecek matkaplarda 
bellideğerlerde çeşitli açılar vardır. Bileme sırasında bu açıların değiştirilmemesigerekir. 
Matkaplar taşlama tezgâhında veya özel yapılmış bileme makinelerinde bilenir.Matkabın 
taşlama tezgâhında elle bilenmesinde aşağıdaki yol izlenir. 

 
Şekil 1.4: Matkabın bilenmesi 
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 Matkabın ekseni zımpara taşının yüzeyi ile (59°-60°) açı yapacak şekilde 
tutulur. 

 Bilenecek kesme kenarı, yatay olarak dayama parçasına yerleştirilir. 
 Boşluk açısını vermek için matkap sol el içinde mafsallanmış gibi sallanır. 
 Kesme kenarları, iki taraftan dengeli olarak bilenir. 
 İyi bilenen matkapta talaşlar kıvrılarak uzar. 
 Bileme açıları: 

• Uç açısı: Kesme kenarlar arasındaki açıdır ve değeri 118°dir. 
• Talaş açısı: Matkabın kesme özelliğini artıran açıdır ve bu açı matkap 

imalatında  verilir. 
• Uç kenar açısı: Değeri 55°tir. 
• Boşluk açısı: Kesme yüzeyinin sürtünmesini azaltır. Bu açı küçüldükçe 

matkabın   kesme özelliği azalır. 

 

Şekil 1.5: Matkabın uç açısı 

1.6.4. Delme İşlemi Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 İş parçasının savrulmaması için iş parçası, tezgâh mengenesine sıkıca 
bağlanmalıdır. 

 Mandren anahtarı, üzerinde bırakılmamalıdır. 
 Baş ve vücut tezgâhtan uzak tutulmalıdır. 
 Kullanılan tezgâhın özellikleri iyi bilinmelidir. 
 İş verimini artırmak, matkabın ömrünü uzatmak ve iş parçası yüzeyinin 

kalitesiniarttırmak için soğutma sıvısı kullanılmalıdır. 
 Çalışma alanı temiz olmalıdır, delme esnasında üstübü ve benzeri maddeler 

matkapucuna değdirilmemelidir. 
 Sehpa üzerindeki talaşlar elle yada üfleyerek temizlenmemeli, bir fırça 

yardımıyla temizlenmelidir. 
 İş parçası boydan boya delinecekse parça altına tahta takoz konulmalıdır. Delme 

esnasında tahta talaş geldiği zaman delme işlemi gerçekleşmiştir. Böylece 
tezgâh sehpası zarar görmemiş olur. 

 Matkap kapatıldıktan sonra bir süre daha matkap mili döneceğinden matkap 
durmadan kesinlikle matkap mili el ile kavranmamalıdır. 
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1.6.5. Delme İşlemi 
 

Malzemeler üzerinde silindirik boşluklar oluşturma işlemine delme denir. Delmenin 
amacı, bağlantı elemanlarının takılması ve kavrama, mil ve aks türü makine elemanlarının 
yataklanmasıiçin boşluklar oluşturulmasıdır. Endüstride delme, üretim işlemlerinin her 
kademesinde kullanıldığından önemi büyüktür. 
 
1.6.6.Havşa Açma 
 

Havşa açma, önceden delinmiş deliklere konik veya silindirik yuvalar açmaişlemidir. 
Bu işlem, geliştirilmiş havşa matkapları ile gerçekleştirilir. Havşa açmanın birçokamacı 
vardır. Çoğunlukla havşa açma işlemi, perçin ve vida gibi bağlantı elemanlarının 
başkısmının oturacağı yuvaları açmak için kullanılır. Havşa, delik ağızlarındaki 
çapağınkeskinlikleri almak ve eksenleri kaçık delikleri büyütmek işlemleri için de 
kullanılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çelik malzemelerimarkalama merkezi ile matkabı merkezleyerek uygun devirde 
delme yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Verilen imalat resmini inceleyerek 

gerekli malzeme ve ekipmanlarınızı 
kontrol ediniz. 

 Eksik malzeme veya ekipmanı çalışma 
esnasında temin etmek zaman kaybına 
yol açacağını unutmayınız. 

 Verilen imalat resmini inceleyerek detayı 
verilmemiş olan elemanlar varsa bunlara 
ait ölçüleri tespit ediniz. Ayrıca resmi 
çizilmemiş parçalar için markalama 
krokisi çiziniz. 

 Bazı elemanların ölçü ve diğer 
özellikleri, antet üzerinde verilmiş 
olabilir. Resme ait antedi kontrol ediniz.  

 Delinecek malzemenin delik 
merkezlerini markalayarak nokta 
vurunuz. 

 Markalama esnasında teknik resim 
kurallarınıuygulayınız (Markalama 
modülünü hatırla.). 

 Gerekli ise delinecek malzemeyi 
mengeneye bağlayınız, parça altınıtahta 
takoz ile destekleyiniz. 

 Parça altına koyacağınız tahta takoz 
matkap ucunun alttan çıkmasıesnasında 
mengenenin delinmesini önler. 

 Delme için malzeme cinsine ve matkap 
çapına uygun devri ayarlayınız. 

 Uzun süreli delme işlerinde soğutma 
sıvısıkullanınız. 

 Mesleğinle ilgili kurallara uyunuz. 
 Küçük parçalarıelle tutarak delmeyiniz. 

 Matkabımandrene bağlayınız ve 
makineyiçalıştırınız. 

 Mandren anahtarınımandrende 
unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Delik merkezini matkap ucuna 
ağızlatınız. 

 Delmenin başlangıcında matkap 
ucunun işparçasına dalmasıiçin aceleci 
davranmayınız. 

 
 Uygun delme hızıile deliği merkezinden 

delmeye başlayınız, gerekiyorsa 
soğutma sıvısıkullanınız. 

 Fazla devir ve ilerleme hızıtezgâhın 
sarsılmasına neden olur.Dikkat ediniz. 

 Delik bitiminde (Matkap ucu atlan 
çıkarken)delme hızınıazaltınız. Yapılan 
işlemin doğruluğunu (ölçülerini) kontrol 
ediniz. Çapaklarıtemizleyiniz. 

 Delme işleminin sonuna doğru matkap 
kendi baskıkuvveti ile ilerlemelidir, 
baskıkuvveti fazla olursa delme işlemi 
bittiğinde matkap ucu alttan 
dışarıçıktığında kırılabilir. 
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Verilecek imalat resmine göre delme ve havşa açma işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Ucu bozulmuş, 6, 8, 10 mm’lik matkap 

uçlarını uygun şekilde bileyiniz. 
 Öğrenme faaliyetindeki bilgilerden 

yararlanınız. 
 İş parçasını resimdeki ölçülerde 

markalayınız.  Markalama modülünü inceleyiniz. 

 Delik merkezlerini noktalayınız.  El zımbasını uygun şekilde 
hazırlayınız. 

 Uygun matkap seçimini yapınız.  Matkap çeşitlerini inceleyiniz. 

 Delme işlemini yapınız.  Delme işlem basamaklarını takip 
ediniz. 

 10 mm çaplı deliklere silindirikhavşa 
açınız. 

 Öğrenme faaliyetindeki bilgilerden 
faydalanınız. 

 

 8mm çaplı deliklere konik havşa açınız. 
 Öğrenme faaliyetindeki bilgilerden 

faydalanınız. 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
1. Ekseni etrafında 3600

 

 hareket edebilen bir konsol üzerine monte edilmişve büyük 
işparçalarının delinmesinde ve havşa açılmasında kullanılan delme makinelerine 
....................................tezgâhıdenir. 

2. Gereçler üzerinde silindirik boşluklar oluşturma işleminin tümüne ...................adıverilir. 
 
3. Yapılan işin verimini arttırmak, sürtünmeyi en aza indirmek, matkap ucunun 

ömrünüuzatmak ve işparçasının yüzeyinin kalitesini artırmak için 
................................kullanılmaktadır. 

 
4. Genel olarak malzeme sertleştikçe ve matkap çapıbüyüdükçe kesme hızı................... 

,malzeme yumuşak ve matkap çapıda küçükse kesme hızı........................ 
 
5. Matkap tezgâhında dönme hareketini yapan mile bağlanmışmatkap 

ucununsabitlenmesini sağlayan aparatlara ................................denir. 
 
6. Konik saplımatkapların matkap miline mandren olmadan direkt bağlanmasınısağlayan 

yardımcıelemanlara .....................................denir. 
 
7. Matkap ile delme işlemi bir .........................üretim yöntemidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ     
 

Aşağıda çelik malzemeleri delmek ile ilgili hazırlanan değerlendirme ölçüt göre 
yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet / Hayır 
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Delinecek malzemenin delik merkezlerini markalayarak 

nokta vurdunuz mu?   

2. Gerekli ise delinecek malzemeyi mengeneye bağladınız mı?   

3. Delme için malzeme cinsine ve matkap çapına uygun devri 
ayarladınız mı?   

4. Delik merkezini matkap ucuna ağızlattınız mı?   

5. Delik bitiminde (matkap ucu alttan çıkarken) delme hızını 
azalttınız mı?   

6. Ucu bozulmuş matkapları yanmış ve zırh kısmı bozulmuş 
kısmına kadar taşladınız mı?   

7. Uç açılarını kontrol ettiniz mi?   

8. Boşluk açılarını kontrol ettiniz mi?   

9. Uç kenar açısını kontrol ettiniz mi?   

10. Bileme esnasında gözlük kullandınız mı?   

11. Sık sık soğutma işlemi yaptınız mı?   

12. Bileme işlemi istenen sürede yaptınız mı?   

13. Uygun şekilde markalama ve noktalama işlemi yaptınız mı?   

14. Uygun matkap uçlarını seçtiniz mi?   
15. Tezgâh mengenesine iş parçasını güvenli bir şekilde 

bağlandınız mı?   

16. İş parçasının altına tahta takoz koydunuz mu?   

17. Tezgâh için malzemeye göre uygun devir ayarladınız mı?   

18. Soğutma sıvısı kullandınız mı?   

19. Delme işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirdiniz mi?   

20. Uygun silindirik ve konik havşa matkabı seçtiniz mi?   
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21. Havşa açma işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirdiniz 
mi?   

22. Delme ve havşa açma işlemini istenen sürede yaptınız mı?   

23. İş parçası üzerindeki çapakları eğe ile temizlediniz mi?   

24. Genel olarak işin yapımında güvenlik kurallarını uyguladınız 
mı?   

 
DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme ölçütlerine göre, Hayır cevabınız var ise öğretmenize danışarak 
modülün ilgili konularını tekrar ederek eksikliklerinizi gideriniz. Tüm cevaplarınız Evet ise 
diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 

 
 

Ahşap malzemeleri uygun delme araçlarını kullanarak istenilen ölçüde 
delebileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Tersanelerde kullanılan elde delik delme araçlarını ve delik delme makinelerini 

araştırınız. 

 Delik delme işleminden sonra havşa açmanın yararlarını araştırınız. 

 Matkap uçlarını sınıflandırarak hangi işlerde kullanıldıklarını araştırınız. 

 Pnömatik sistemlerin çalışma prensiplerini araştırınız. 
 

2.AHŞAP MALZEMELERİ DELMEK 
 

2.1.El Makineleriyle Delme İşlemleri Yapma 
 

Ahşap malzemeden talaşkaldırarak delik elde etme işlemine delme denir.Elde delme 
işlemi, ahşap malzemenin istenilen çapta ve derinlikte boşaltılarak birbirine kolay 
bağlanmasında önemli bir yer tutar. 
 

Hafif ve pratik olan elde delik delme makineleri, delik delme makinelerinin 
kullanılamadığı ya daelde delik delme makinelerinin daha ekonomik bir kullanım fırsatı 
sağladığında kullanılması tercih edilen makinelerdir. 
 
2.1.1. Matkaplar 
 

Matkaplar dairesel delikler açan kesici takımlardır. Diğer bir tanımla silindirik veya 
köşeli deliklerin delinmesi, açılmışdeliklerin genişletilmesi, delik ağızlarına havsa açma, 
silindirik kavela çıkarma ve kavela başlarına pah kırma gibi işlemlerde kullanılan kesicilere 
genel olarak matkap adıverilir.  
 
2.1.1.1. Tanıtılması 
 

Delik delme işlemi, bir eksen etrafında dairesel hareketle yapılan kesme sonucunda 
gerçekleştirilir.Matkaplar, kullanma yerlerine göre değişik biçimlerde bulunmakla birlikte, 
delik delme işlemini gerçekleştirecek matkapların (kesicilerin) tamamıveya bir kısmıözel 
takım çeliğinden yuvarlak çubuklar şeklinde yapılmışlardır. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Çeşitli matkaplar 

 Delik delme işlemi 
 

• Merkezleme: Delme işlemi süresince matkap eksenini delik ekseni 
ileaynı doğrultuda tutabilecek ve matkabın ilerlemesini sağlamak üzere 
uçkısmı özel olarak vidalı veya sivri uç şeklinde biçimlendirilir. 

• Ön kesici: Kesici ağızdan önce, delik çemberi üzerinde ağacı 
çizerekdeliğin düzgün ve temiz delinmesini sağlamak üzere matkabın 
uçundakesici uçlar bulunur(Bu kesici uçlar bazı tip matkaplarda 
bulunur.). 

• Kesici ağız: Esas delme işini gören kısımdır. Matkabın uçunda 
dönerekkesme yapan kesici ağızlardır. 

• Talaş boşaltma: Delme işlemi sırasında kesici ağızların delik 
içindekeserek kopardığı talaşların sıkışma veya sürtünmeye meydan 
vermedendışarı atılması gerekir. Bu işlem gövde boyunca matkap üzerine 
açılanoluk veya helezon şeklindeki kanallarla sağlanır. 

• İlerleme: Matkap döndürme aparatına üstten, delik ekseni 
doğrultusundayeterli derecede uygulanacak bir baskı kuvveti ile sağlanır. 
Merkezlemeucu,vidalı biçimde olan matkaplarda ilerleme daha kolay 
olur. 

• Döndürme: Matkabın ekseni etrafında döndürülebilmesi için 
kaldıraçprensiplerinden yararlanılarak yapılmış özel aparatlarla sağlanır. 

• Dip kısmı: Matkabın döndürücü aparata bağlanmasını sağlayan 
kısımdır.Bazı matkaplarda gövdenin uzantısı olan dip kısım silindir 
biçiminde,bazılarında ise kesik kare piramit şeklindedir. Bazı matkapların 
dipkısımları gövde kalınlığındadır. Bazıları gövdeden ince, bazıları da 
dahakalın yapılır. 

• Gövde: Üzerinde talaş boşaltma kanalı bulunan, dip kısımdan kesici 
ucakadar uzanan bütündür. Silindir biçiminde olan gövdenin çapı 
delinecekdeliğin çapı ile anılır. Ahşap malzemenin delinmesinde 1 mm 
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ile 50 mmarasında değişen çaplarda matkaplar kullanılır. Daha büyük 
çaplı delikleridelebilmek için ayarlı matkaplarla delik testerelerinden 
yararlanılır. 

2.1.1.2.Çeşitleri 
 

 Salyangoz matkapları 
 Merkezli matkaplar 

• Düz merkez uçlu matkap 
• Vidalımerkez uçlu matkap 
• Ayarlımatkap 

 Dalıcımatkaplar 
• Dugias matkabı 
• İrvin matkabı 
• Levis matkabı 

 Helisel matkaplar 
 Fostner matkapları 
 Tıkaç matkabı 
 Havşa matkapları 
 Pah matkabı 
 Kaşık matkabı 
 Kombine vida matkapları 
 Ayarlıdairematkabı 
 Köşeli delik matkabı 

 
 Salyangoz matkabı 

 
Tam delme işlemi yapmayıp vida, çivi gibi bağlantıelemanlarının ön deliklerini 

açmaya yarar. Matkabın dip kısmı, matkap koluna bağlanmak üzere kesik piramit biçiminde, 
veya doğrudan doğruya elle bastırılıp çevrilebilecek şekilde saplıolabilir. Matkap çapları3 
mm -10 mm arasında değişir. 
 

 
Resim2.2: Salyangoz matkabı 
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Resim2.3: Salyangoz matkabı 
 

 Merkezli matkaplar 
 

Genellikle büyük çaplı deliklerin delinmesinde kullanılan matkaplara 
merkezlimatkaplar denir. Merkezlenme uçları üçgen, piramit veya vida şeklinde yapılmış 
olup biryanında ön kesici uç diğer yanında ise kesici ağız bulunur. 

 
Resim 2.4: Merkezli matkaplar 

• Düz merkez uçlu matkaplar 
 

Merkezlenme ucu piramit şeklinde düz olan merkezli matkaplara düz merkez uçlu 
matkaplar denir. Büyük çaplıdeliklerin delinmesinde kullanılan matkapların merkezleme 
uçlarıüçgen şeklinde yapılmışolup bir yanında ön kesici uç, diğer yanında ise kesici ağız 
bulunur. 
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Resim 2.5: Düz merkez uçlu matkaplar 

• Vidalımerkez uçlu matkaplar 
 

Merkezlenme ucu vida şeklinde olan merkezli matkaplara vidalımerkez uçlu matkap 
denir. Vidalımerkez uçlu matkaplar, ayarlanabilen bir ön kesici ve talaşyontucu bölümü olan 
matkaplardır. 

 
Resim 2.6: Vidalımerkez uçlu matkap 

• Ayarlımatkaplar 
 

Matkabın kesici kanadı, daha büyük delik çaplarına göre ayarlanabilecek durumda 
vemerkezlenme vidalıolarak yapılmışolan merkezli matkaplara ayarlımatkap denir. 
Çapı14mm’den, 40 mm’ye kadar ayarlanabilir. 
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Resim 2.7: Ayarlımatkaplar 

 
 Dalıcımatkaplar 

 
Helis oluklarınedeniyle talaşların akışınıkolaylaştırdıklarından derin ve temiz delme 

yapar. 

 
Resim2.8: Dalıcımatkaplar 

 
Matkabın ağzındaki tırnaklar, kesici kenarlar, merkez uç ve zırh en önemli kısımlardır. 

İnce helis şerit biçimindeki zırh, delik derinliğince sürtünmeyi azaltır ve burgu gibi 
malzemeye girer. 
 

Bu matkapların çeşitleri ve özellikleri aşağıda verilmiştir. 
 

• Silindir gövdeli, tek helisel kanallımatkaplar (irvin matkabı) 
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Gövde yapısıoldukça sağlam, kırılma ihtimali az, bükülme ihtimali yüksektir. Delme 

sırasında talaşlar kolayca dışarıatılabilir. Her cins ağaçta kullanılır. 
 

• Tek helisel kanalımatkaplar (levis matkabı) 
 

Gövde yapısı, irvin matkabına oranla daha zayıf olmakla birlikte, bükülme ihtimali 
daha azdır. Yumuşak ağaçlarda kullanılır. 
 

• Çift helisel kanallımatkaplar (duglas matkabı) 
 

Duglas matkabı, deliği daha yavaşbir ilerleme ile fakat oldukça kolay ve düzgün 
olarak deler. Sert ağaçlarda kullanılır. 
 

 
Şekil 2.1: İrvin, levis, duglas matkapları(dalıcımatkaplar) 

 
Dalıcımatkaplarla çalışırken gövdenin sıkışmasınıönlemek için helezon çapı, delme 

çapından biraz eksik yapılmıştır. 

 
Şekil 2.2: Helezon ve delme çapı 

 Helisel matkaplar 
 

Ağaç, metal, demir, plastik ve diğer çeşitli gereçlerin delinmesinde ve zıvana deliği 
açma işlemlerinde kullanılır. Talaşboşaltma işlemi gövde üzerinde bulunan helisel kanallarla 
sağlanır. Helisin ön kenarıince bir set şeklinde çıkıntılıve keskin yapılmıştır. Bu set, delinen 
deliğin yan yüzeylerinin temizlenmesini sağlar. Piyasada 1 mm ile 40 mm arasında değişen 
çaplarda bulunur. Delik makinesi ve el breyizleri ile kullanılabilir. Helisel matkaplar, ağız 
şekilleri yönünden bazıdeğişiklikler gösterebilir. 
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Resim 2.9: Helisel matkaplar 

 Forstnermatkabı 
 

Budak düşürmede, düz tabanlıkör deliklerin açılmasında, deliklerin 
kademelendirilmesinde veya büyütülmesinde kullanılır. Forstner matkaplarının çapı6 mm ile 
50 mm arasında değişir. 
 

Forstner matkabıköreldiğinde, ön kesici bileziğe genellikle dokunulmaz. Sadece kesici 
ağızları aynen dalıcımatkaplarda olduğu gibi uygun bir eğe ile bilenir. 

 
 

 
Resim 2.10: Forstner matkabı 

 
 Tıkaç matkabı 

 
Tıkaç işlemlerinde, silindirik kavela ve budak yaması(tıkaç) çıkarma işlerinde 

tıkaçmatkaplarıkullanılır. Başka bir deyişle tıkaç matkabı, forstner matkabının gördüğü 
işintersini yapar. İçi boşolan silindirik gövdesinin uçunda kesici ağızlarıve 
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talaşboşluklarıilegövde ortasından çıkan tıkaç parçalarınıdışarıatmaya yarayan bir 
yarığıbulunur. Bazımatkapların gövdesi içinde kesilen tıkaç parçasınıağızdan dışarıitmeye 
yarayan yaylıbirpiston düzeni bulunur. 

 
Resim 2.11: Tıkaç matkabı 

 
 Havşamatkapları 

 
Bu matkaplar delik ağızlarına havşa açmak için kullanılır. Tek veya çok kesici 

ağızlıdır. Gömme başlıvida deliklerinin veya kavela (ağaç çivi) deliklerinin ağızlarına, havşa 
matkabıile konik havşalar açılır. Havşalıdeliklerde vida başıtam gömülür. Kavela başıise 
havşada biriken tutkalla daha sağlam yapışır. Ayrıca kavelanın deliğe rahat girmesini sağlar. 

 

 
 

Resim 2.12:Havşa matkabı 
 

 Pah matkabı 
 

Kavela gibi silindirik parçaların başlarına pah kırmak (koniklik vermek) için 
kullanılır. Böylece kavela yuvasına kolay girer. 
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Şekil 2.3: Pah matkabı 

 
 Panjur matkabı 

 
Ortasıboşolan bu matkaplar, ahşap panjurların başlarına kavela yapmak için kullanılır. 

Ahşap uçlarıbu matkapla istenilen ölçüde kavela hâline getirilir. 

 
Şekil 2.4: Panjur matkabı 

 
 

 Kaşık matkabı 
 

Elde ve breyizle ağaçlara delik açmakta kullanılan basit yapılıbir matkaptır.Kaşık 
matkapları, ağaç gereçlere küçük çaplıdelikler delmede kullanılır. El breyizlerinebağlanarak 
da kullanılır. Matkap çapları, breyizler için 1,5 mm ile 15 mm arasında, delik makinesi 
içinde 4 mm ile 40 mm arasında değişir. 
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Resim 2.13: Kaşık matkapları 

 Köşeli delik matkabı 
 

İç ve dışmatkap olmak üzere iki elemandan meydana gelir. İç matkap dalıcıdır. 
Merkezlenme ucu vidasızdır. Dışmatkap ise kare prizma biçiminde içi boştur. İçten pahlı 
dört kesici ağzıbulunmaktadır. İç matkap dönerek dairesel delik delerken dışmatkap da 
ilerleyerek bir tıraşlama yapar ve deliği köşelendirir. Çıkan talaşlar matkabın yüzeyinde 
bulunan kanaldan dışarıatılır. 

 
Şekil 2.5: Köşeli delik matkabı 

 Ayarlıdaire matkabı 
 

Kontraplak, lif levha (mdf) ve yonga levha (sunta) gibi ince plakalara 
genişçaplıdairesel oyuklarınaçılmasında kullanılan bu matkap, bir merkez matkabıile bir 
çevresel kesiciden ve bunlarıbirleştiren ayarlıbir koldan meydana gelir. 
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Şekil 2.6: Ayarlıdaire matkabı 

Çevresel kesicinin ucu, çizerek kazıma yapan bir çakıbiçiminde bilenmiştir. Bu 
kesiciuç ile merkez matkabının ekseni arasındaki uzaklık, istenilen delik yarıçapına göre 
ayarlanıptespit vidasıile sıkıştırılır. Matkap koluna veya delik makinesine bağlanarak 
kullanılır. 
 
2.1.1.3.Matkapların Bilenmesi 
 

Ağaç matkaplarının ağızlarıkarmaşık olduğundan, zımpara taşına yanaşabilen matkap 
çeşitleri elde bilenebilir. Sert yüzeylerin delinmesinde kullanılan ve merkez ucu olmayan 
helis matkap ağızları140° uç açılıolarak bilenir. Bu açının sağlanmasıiçin matkap 140/2 = 
70° eğik olarak zımpara taşına tutulur. Bilenen matkabın ağızları, matkap ekseniyle 70° 
simetrik açıyapmalıdır. 

 
Şekil 2.7: Matkapların bilenmesi 
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 Çelik (Elmas uçlu) matkapların bilenmesi 
 

Çelik matkaplar, sert zımpara taşlarında bilenir. Doğramanın monte edileceği 
taş,mermer, beton ve seramik yüzeyleri için sert metal uçlu matkap kullanılacaksa 
yumuşakzımpara taşında bilenir. 

 
Resim 2.14: Çelik helis matkap ağzı 

 
 Helisel matkapların bilenmesi 

 
Helisel matkaplar bileme taşlarında ve bileme makinelerinde 55°-60°lik açılarla 

bilenir. İki kesici ağzın kesme açısı110° - 120° arasında değişir. 

 
Şekil 2.8: Helisel matkabın bilenmesi 

 
Resim 2.15: Helisel matkabın bilenmesi 
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Helisel matkabın bilenmesi ise 
 

• Makine çalıştırılmalıdır. Matkabın kesici ağzı, tam yatay konumda 
taşadokundurulur ve aynıanda matkap gövdesi aşağıdoğru eğilir. 
Ağıztamamen bilenene kadar bu hareket tekrarlanır. Matkap ağzının 
yanmasınıönlemek için sık sık suya daldırılır. 

• Matkabın diğer ağzınıda aynışekilde biledikten sonra, her iki ağzın da 
aynıaçıda ve uzunlukta bilenmişolduğu matkap gönyesi ile kontrol 
edilir.Boşluk açışıortalama 10° olmalıdır. Ağızlar eşit açıda ve uzunlukta 
olmadığızaman temiz ve eksenine paralel delik delinemez. 

 
Zımpara taşının dışında, matkap bileme işlemini kolaylaştırmak amacıyla 

geliştirilmişaparatlar ve özel bileme makineleri de vardır. 
 

Silindirik dipli matkap üzerinde, matkabın çeliğinin niteliği ile mm veya inçcinsinden 
çapıyazılıdır. Piramit dipli matkapların üzerinde ise aynen dalıcımatkaplardaolduğu gibi mm 
veya 1/32 inç cinsinden çapıokunur. Matkap çaplarıgenellikle 0,8 mm ile50 mm arasında 
değişir. 
 

 Merkez uçlu matkapların bilenmesi 
 

Merkezli matkapların piramit biçimli merkezlenme uçlarıköreldikçe ince dişli birlama 
veya bıçak eğesi ile bilenir. Ön kesici uç, tipine göre yarım yuvarlak eğe veya bıçakeğesi ile 
ucu zayıflatmayacak şekilde ve iç yüzeyden bilenir. Kesici ağızlarda, uygun bir eğe ile 
bilenir. 

 
Resim2.16:Merkezli matkabın bilenmesi 

 
2.1.2. Elektrikli ve Akülü Delme Makineleri 
 

Günümüzde yapılacak işlerin hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına yardımcı olan 
elektrikli veya şarjlı el aletleridir. 
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2.1.2.1. Tanıtılması 
 

Elektrikle veya akü ile çalışan, delme vidalama işlemlerinde kullanılan el 
makinelerineverilen genel addır. Şarjlıel breyizlerine, akülü breyizdedenir. 

 
Resim 2.17: Elektrikli ve şarjlıel delik makineleri 

2.1.2.2. Çeşitleri 
 

 Elektrikli el breyizleri 
 

Elektrikli breyizler, normal makine ile delmenin mümkün olmadığı veya verimli 
olmadığıdurumlarda, her türlü vida, kavela, dübel vb. delikleri delmede kullanılır. Yapısıve 
tutuluşşekli tabancayıandırdığıiçin piyasada “tabanca matkap” veya “tabanca breyiz” 
şeklinde deadlandırılır. 
 

 
Resim 2.18: Elektrikli el breyzi 

 
 Şarjlı (Akülü) el breyizleri 

 
Akülü el breyizleri elektrik prizinden bağımsız yeni teknoloji ürünü araçlar olup 

yapılacak işlerdekolaylık sunar.Kolaylıkla değişebilen aküsü sayesinde kapsamlıişler, seri 
olarak bitirilebilir.Kullanımı rahat ve güvenlidir. Kablonun verdiği rahatsızlık 
yoktur.Elektriğin olmadığı yerlerde veya çalışma zorluğu olan alanlarda çalışmak için 
idealdir. 
 

Delik delme işleri yanısıra vidalama işlerinde de kullanılır. Şarjlıel breyizlerin 
dezavantajıaküleri bitiğinde şarj olma süresini beklemektir. 
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Resim 2.19: Şarjlıel delik makineleri 

• Şarjlıel breyizlerinin kısımları  
o İleri geri kilitleme düğmesi 
o Hız tetiği düğmesi 
o Akü kutusu 
o Şarj aleti 
o Mandren 
o Kuvvet ayarlama halkası 
o Mandren anahtarı (sadece anahtarlı mandrenler için) 

 

 
Resim 2.20: Şarjlı (akülü) matkap 

 
 Şarjlı (akülü) el breyizinin ileri, geri ve kilitleme düğmesi 

 
Mandrenin çalışma yönünü ayarlar. Düğmenin orta konumda bulunması, aksesuar 

değişimisırasında veya matkabın kullanılmadığıanlarda, matkabın çalışmasınıönler. 
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Resim 2.21: Sağ sol dönme yönü ayar düğmesi 

 Hız tetiği düğmesi 
 

Matkap üzerinde bir hız tetiği düğmesi varsa tetik düğmesine ne kadar 
basılırsamatkabınızın hızıo kadar artacaktır. Hız tetiği düğmesi, matkabıhem delik delme 
hem devida sıkmada kullanabilmeyi sağlar. Ayrıca matkabın hızınıda ayarlamış olur. 

 
Resim 2.22: Hız ayarlı tetik 

 
 Güç ayarlama halkası 

 
Delme işlem ayarınıseçmek için matkap sembolünün matkap yuvasının 

üzerindebulunan gösterge ile aynıhizaya gelene kadar halkayıdöndürmeyi gerekir. Vidalama 
işlemiiçin güç ayarının yapılmasınısağlar. 
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Resim 2.23: Delme ve güç ayarı halkası 

 
2.1.2.3. Kullanımı ve Bakımı 
 

 El breyzi ile delik delmek 
 

• Kullanılacak matkabın keskinliği kontrol edilmelidir.Mandrene takılarak 
sıkılmalıdır.Matkabın tam merkezde takıldığı ve ekseninin düzgünlüğü 
kontrol edilmelidir. 

 
o Breyzin hız değiştirme düzeni varsa uygun dönme hızında 

ayarlanmalıdır.(Matkap çapı büyüdükçe ve delinen malzemenin 
sertliği arttıkça, dönmehızı azaltılmalıdır.) 

o Sert metal uçlu matkapla duvar delinecekse breyzi darbe 
durumunagetirilir. Bu ayar, breyzin tipine göre mandren 
gerisindeki bir bileziğinçevrilmesiyle veya bir düğmenin 
basılmasıyla sağlanır. Darbeyi belirtmekiçin de genellikle bir çekiç 
resmi bulunur. 

o Derinliği sınırlı olarak delinecek delikler için matkap üzerine 
delikderinliğine uygun bir stop elemanı bağlanır. 

 
• Delik yeri bız ile markalanan iş parçası sağlamca tutularak delik delinir. 

Elletutulması güç olan iş parçaları tezgâha mutlaka işkence yardımı 
ilebağlanmalıdır. 

• Fiş ve kablolar kontrol edilerek el breyzi prize takılır. Matkap 
çalıştırılarakdüzgün döndüğü kontrol edilir. 

• Breyiz sağlamca tutularak marka yapılan yerden delik delinir. 
• Breyzi hafifçe bastırarak şalter açılmalıdır. Normal bir kuvvetle 

bastırarak delikdelinmelidir. 
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 Delik delme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

 
• Delik delme işlemi sırasında breyiz delik doğrultusundan saptırılırsa 

deliğin büyümesine ve matkabın kırılmasına sebep olur. 
• Boydan boya delinecek parçalarda el matkabın ucundan korunmalıdır. 
• Matkabın ucu parçanın diğer yüzünden çıkarken itme kuvveti azaltılır 

aksitaktirde deliğin ağzı kırılıp parçalanır. Bu sakıncayı önlemek için 
deliğin çıktığı tarafa, artık bir parça bağlanabilir. 

• Matkabı gereğinden fazla bastırmayınız aşırı bastırma matkabın 
kırılmasına yolaçar. 

• Derin delikler delinirken matkap geriye çekilerek talaşın boşalması 
sağlanır. 

• Büyük çaplı delikler delinirken ilk önce daha ufak çaplı bir matkapla 
kılavuzaçmak işlemi kolaylaştırır. 

 
 El breyizlerinin bakımı 

 
• Delik delme işlemi tamamlandıktan sonra breyzin fişi, elektrik prizinden 

çekilmelidir. 
• Breyiz akülü ise akü kısmı çıkartılıp şarj aparatına bağlanarak akünün 

şarj olması sağlanmalıdır. 
• Breyzinmandreni gevşetilerek matkap çıkartılmalıdır. 
• Breyiz, breyiz çantasına yerleştirilerek kaldırılmalıdır.  

 
2.1.3. Pnömatikdelme makineleri 
 

Pnömatik hava anlamına gelen "pnöma"kelimesinden meydana gelmiştir. Pnömatik, 
basınçlıhava demektir. Basınçlıhava ile çalışan sistemlere pnömatik sistem denir.Pnömatik 
sistemle çalışan makinelerden biri de pnömatik delme makineleridir. 
 
2.1.3.1. Tanıtılması 
 

Pnömatikte kullanılan hava atmosferden elde edilir. Havanın sınırsız olarak 
bulunması, pnömatik sistemi birçok alanda tercih sebebi yapmıştır. En önemli özelliği 
ekonomik olmasıdır. Pnömatik te hidrolik sistemlerde olduğu gibi itme ve çekme 
hareketlerinde kullanılır. İtme ve çekme hareketleri 4 ile 5 tonluk bir kuvvet arasında 
sınırlıdır.  
 
2.1.3.2. Çeşitleri 
 

 Pnömatikel delik makineleri 
 

Basınçlıhava ile çalışan delik delme ve vida sıkma makineleridir. Pratik ve 
küçükolmasınedeni ile seri üretimde çok tercih edilir. Kompresör hattına spiral hortum 
ilebağlanır. Hava içerisindeki rutubet makinenin arızalanmasına neden olacağından 
boruhattında yağlama ünitesi olmasışarttır. Yağlama ünitesi sayesinde kullanılan havanın 
temiz ve kuru olmasısağlanır.Kullanılan havanın 6,2 bar olması gerekir. 
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Resim 2.24: Pnömatik el delik makineleri 

 Pnömatikdelme makineleri 
 

Pnömatik elde delik makineleriyle aynı mantıkta çalışan bu makineler, aynı anda 
birden çok delik açabilir ya da vida sıkabilme özelliğine sahiptir.Dikey ve yatay olarak 
çalışabilen hassas bir makinelerdir. Çalışma sistemi tamamen pnömatik olduğundan 
kullanımda rahatlık sağlar. Makineye bağlı bir pedal yardımıyla ya da tek bir tuşla aynı anda 
birden çok delik delinebilir. 

 
Resim 2.25: Pnömatik dikey çift delik makinesi     Resim 2.26: Yatay ve dikey delinmiş iş parçası 
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Resim 2.27: Pnömatikçoklu delik makinesi 

2.1.3.3. Kompresör ve Basınçlı Hava Tesisatı 
 

 Kompresör 
 

Kompresör, pnömatik sistemde havayıatmosferden alıp sıkıştıran, sisteme basınçlıbir 
şekilde gönderen elemandır. Kompresörler sistemin kapasitesine göre seçilir. Bu seçimde, 
silindir sayıları ve dakikada tüketilecek hava miktarı, göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kompresörlerin içinde meydana gelecek suyun alınmasıiçin tahliye vanasıbulunması 
gereklidir ve iki üç günde bir su tahliye edilmelidir. Kompresörler, genellikle elektrik motoru 
veya içten yanmalıbir motorla çalıştırılır. 

 
Resim 2.28: Kompresör 

• Pistonlu kompresörler 
 

Bir silindir boşluğu içinde hareket eden pistonun aşağıhareketi sonucu silindir 
içindevakum oluşur ve emme supabıaçılır. Atmosferden alınan hava kaba bir filtreden 
geçirilir vesilindir içine doldurulur. Pistonun alt ölü bölgeye hareketi boyunca emişişlevi 
devam eder. 
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Piston yukarıyönde harekete başladığında hem emme hem de egzoz 

subabıkapalıdır.Silindir içinde hapsedilen hava sıkıştırılmaya başlanır. İstenen orana kadar 
sıkıştırma işlemidevam eder. Daha sonra egzoz subabıaçılır ve basınçlıhava sisteme 
gönderir. 

 
Şekil 2.9: Pistonlu kompresör 

Gürültülü çalışmalarıve sık sık sorun yaratmalarınedeniyle pistonlu kompresörler çok 
tercih edilmez. En önemli tercih sebebi fiyatlarının düşük olmasıdır.Bu nedenle küçük ve 
orta büyüklükteki işletmelerde tercih edilir. 
 

• Vidalıkompresörler 
 

Vidalıkompresörlerde “vida grubu” adıverilen döner elemanlar kullanılır. Döner 
elemanların üzerinde vidaya benzer helisel oluklar bulunduğu için “vidalıkompresör” olarak 
adlandırılır. 
 

Vida grubunun dönmesi ile emişağzında vakum oluşur. Hava çıkışağzına kadar vida 
boşluğunda taşınır. İstenen sıkıştırma oranına geldiğinde hava sisteme gönderilir. 
 

Vida grubundaki elemanlar birbirine temas etmeden döner. Bunun için vidaların alın 
kısmında dişli çarklar kullanılır. Sürtünme olmadığıiçin aşınma olmaz. Vidalıkompresörler 
sessiz çalışan ve bakım problemi çıkarmayan bir kompresör türüdür. Büyük ve orta ölçekli 
işletmelerde çok yoğun olarak kullanılır. 
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Şekil 2.10: Vidalıkompresör ve vida grubu 

• Rotorlu kompresörler 
 

Bu tür kompresörlerin iç yapılarında dönen elemanlara “rotor” adıverilir. Rotorlar 
farklıkesitlere sahip elemanlardan oluşur. 
 

Bazıkompresörlerde rotor kullanılırken bazıtürlerinde ise üçgen, istavroz vb. profillere 
sahip elemanlar kullanılır. 

 
Şekil 2.11: Rotorlu kompresör 

 
Rotorlardan biri elektrik motorundan aldığıhareketle dönerken diğer rotor serbest 

olarak döner. Rotorların dönüşü ile emme ağzından içeri hava emilir ve çıkışağzına doğru 
sürüklenir. Çıkışağzında ise sıkıştırılan hava sisteme gönderilir. 
 

• Turbo kompresörler 
 

Pistonlu, vidalıve rotorlu kompresör türleri havayıbelirli oranlarda 
sıkıştırarakbasınçlıhava üretiyordu. Dinamik kompresörlerde ise havaya kinetik enerji 
kazandırılır,daha sonra havanın kinetik enerjisinin azaltılmasısonucu, kinetik enerji basınç 
enerjisinedönüştürülür. Turbo kompresörler, genellikle yüksek debi ve düşük basınç gereken 
yerlerdekullanılır. Hava kanatlar arasından geçtikçe sıkıştırılmaktadır. Bu tip kompresörler 
tekkademeli yapılabileceği gibi çok kademeli olarak da yapılabilir. 
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Şekil 2.12: Turbo kompresör 

 Hava kazanları 
 

Pnömatik enerjinin depolanmasıamacıyla kullanılan basınçlıkaplara 
denir.Kompresörün sürekli ya da yükte çalışmasınıönler. Zaman zaman meydana 
gelebilecekyüksek hava ihtiyacınıkarşılar. 
 
Endüstriyel sistemlerde kullanılan hava kazanlarıüzerinde kazan içinde yoğunlaşaraksıvıhâle dönüşen birikintinin 
boşaltılmasıiçin bir valf bulunur. Kazan içerisindeki basıncındeğeri, basınç göstergesi ile belirlenir. 
 

Bu elemanların yanısıra kazanın patlama riskini ortadan kaldırmak için her 
kazanüzerine en az 1 adet emniyet valfıkonulmalıdır. Emniyet valfının basınç ayarı, 
maksimumçalışma basıncının üzerinde yakın bir basınç değerine ayarlanmalıdır. 

 
Şekil 2.13: Hava kazanları 

 Basınçlıhava tesisatı 
 

Basınçlıhava donanımının başlıca elemanlarışunlardır: 
 



 

 43 

• Şartlandırıcıbirimi 
 

Basınçlıhavayıçalışma şartlarına hazır hâle getirmek için kullanılan devre 
elemanlarına şartlandırıcıadıverilir. Havanın kullanılmadan önce şartlandırıcıbirimlerinden 
geçirilmesi gerekir. Şartlandırıcıbirimi filtre, basınç ayarlayıcıve yağlayıcıolmak üzere üç 
ayrıdevre elemanından oluşur. 

 

 
Şekil 2.14: Şartlandırıcıbirim, filtre ve sembolü 

 
• Filtre 

 
Pnömatik sistemlerin birçoğunda kompresör çıkışından sonra filtre kullanılır fakat 

havanın kullanım yerine kadar taşınması sırasında basınçlıhava kirlenebilir. Filtre, havanın 
kullanılmadan önce hassas bir biçimde filtrelenmesi amacıyla kullanılır. 



 

 44 

 
Şekil 2.15: Filtre kesiti 

• Basınç ayarlayıcı 
 

Hava ihtiyacının zaman zaman artmasıve azalmasıçalışma basıncının düşmesine neden 
olur. Kullanıcıların değişik basınç aralığında çalışmasısonucu kuvvet kayıplarıgibi 
istenmeyen durumlar ortaya çıkar. 
 

Kullanıcılara düzenli basınçta hava göndermek ve kullanım yerindeki çalışma 
basıncınısınırlamak amacıyla basınç ayarlayıcıadıverilen devre elemanıkullanılır. 
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Şekil 2.16: Basınç ayarlayıcıkesiti 

• Yağlayıcı 
 

Sürtünme kuvvetini azaltmak, devre elemanlarının paslanmasınıönlemek ve 
sızıntılarıengellemek amacıyla pnömatik sistemlerin yağlanmasıgerekir. Pnömatik 
sistemlerdeyağlama işlemi, hava içine yağdamlatılarak gerçekleştirilir. Hava içine 
yağkarıştırancihazlara yağlayıcıadıverilir. Yağlayıcıiçinde bir noktada hava geçişkesiti 
daraltılır. Havabu kesite geldiğinde basıncıdüşerken hızında artışmeydana gelir. 
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Şekil 2.17: Yağlayıcıkesiti 

• Boru şebekesi 
 

Kompresörün ürettiği basınçlıhava, atölye içindeki kullanma noktalarına, galvanizli 
sacdan veya çelikten yapılmışbir boru şebekesiyle dağıtılır. Boruların çapı, dönemeç ve 
bağlantıları, sistemin kapasitesine uygun büyüklük ve şekilde yapılır. 

 
Şekil 2.18: Kompresör tesisatı 

 
• Kullanılan semboller 

 
Pnömatik sistemlerde kullanılan araç ve yardımcıaparatlar için kullanılan 

sembollergeliştirilerekkullanılmaktadır. 
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Şekil 2.19: Bazıpnömatik semboller 

 
• Özellikleri 

 
Ana borular, atölye tavanına yakın bir yükseklikte ve yoğunlaşan suyun akmasıiçin 

%1kadar akıntılıolarak yerleştirilir. Kullanma noktalarında, duvar veya kolonlar 
üzerinde,dikey borularla yerden 1 m yüksekliğe kadar indirilir. 
 

Basınçlıhava,şartlandırma biriminden çıktıktan sonra genellikle plastik borular 
veyakauçuklu hortumlarla, pnömatik makine ve aparatlara iletilir. 

 
Resim 2.29: Spiral hortum 

Hortumların boru çıkışlarına bağlanması, vidalıkavramalarla veya 
yaylımandallısoketlerle sağlanır. 
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Resim 2.30: Yaylıhortum bağlantıelemanları 

2.1.3.4. Kullanımı ve Bakımı 
 

Pnömatik kontrollü makine ve aparatlarıçalıştırmak, (havalısıkma düzenleri, vernik 
tabancaları, çivi tabancaları, vb.) talaşve tozlarıüfleyerek temizlemek amacıyla kullanılan 
basınçlıhava donanımının başlıca avantajlarışunlardır: 
 

 Parlama ve yanma tehlikesi yoktur. 
 Basitçe ayarlanabilen yüksek çalışma ve sevk hızlarısağlanır. (1-2 m/sn.) 
 Su borularıyla oldukça uzun mesafelere kolaylıkla taşınabilir. Kullanılmışhava 

kendiliğinden atmosfere karışır ve herhangi bir dönüşhattıgerektirmez. 
 Kolaylıkla depo edilebildiği için kaynakta arıza ve aksama olsa bile, sistem 

uzun süre çalışmaya devam eder. 
 Gerekli çalışma basıncının ayarlanmasıçok basittir. 
 Aparatlar ve işler üzerinde herhangi bir kirletici etkisi yoktur. 
 Temiz hava, hemen her sıcaklık ortamında sıkıştırılıp kullanılabilir. 
 Kullanılan pnömatik makine elemanlarında sürtünme olmadığıiçin deformasyon 

arıza vb. olumsuzluklar en aza indirilmiştir. 
 Pnömatik ucuz ve sağlıklıbir sistemdir. 
 Pnömatik sistem, hava ve çevre kirliliğine neden olmaz. 

 
Ayrıca kompresörün bakımı, yağdeğişimi ve temizliği kataloğunda belirtildiği şekilde 

yapılmalı,hava ve su filtreleri sık sık temizlenmelidir. Boru bağlantıyerlerindeki hava 
kaçaklarına dikkat edilmeli,kaçaklar onarılmalıdır.  
 

Kompresör kazanının içinde biriken suyun tahliyevanasından zaman zaman musluk 
açılarak boşaltılmasısağlanır. Hava ve su filtresikompresörün çalışma sıklığına göre 
gerektiğinde yenilenmeli değiştirilmelidir. Eskiyen veyıpranan kayışlarda zamanıgeldiğinde 
yenilenmelidir. 
 

2.2. Makinelerde Delme İşlemleri Yapma 
 

İş parçalarına yatay ve dikey yönde delik delme işlemlerini, istenilen çapta ve 
derinlikte gerçekleştiren ve seri üretime önemli katkısı olan yatay ve dikey delik 
makineleridir. 
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2.2.1. Yatay Delme Makineleri 
 

Tabla yüzeyine yatay olarak bağlanmış iş parçasının, yatay yönde delme işlemini 
gerçekleştiren makinelerdir. Aynı anda birden çok delik delebilen modelleri de vardır. 
 
2.2.1.1. Tanıtılması 
 

İş parçalarına kavela, zıvana delikleri delmede kullanılan mil, mandren, tabla ve 
matkabı bulunan, yatay yönde çalışan makinelere yatay delik makineleri denir. 

 
Resim 2.31: Tek mandrenli yatay delik makineleri 

 Tabla kısmı 
 

Makinenin yatay konumdaki tablasıüzerine vidalıveya pnömatik sıkma düzeniyle 
işparçasıbağlanır. Tablanın yüksekliği, alt kısmındaki volan yardımıyla ayarlanır. Tablanın 
içkenarıboyunca bırakılmışolan birkaç mm yüksekliğindeki set, işparçasının 
dayanmasıiçinsiper görevi görür. Delik merkezinin yatay yönde hizalanması, tablayısağa-
sola kaydıranhareket kolu ile sağlanır. Ayrıca tablanın alt kısmında bu sağa-sola hareketi 
istenilen noktalarda sınırlamaya yarayan stop çubuklarıbulunur. 
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Resim 2.32:Tabla, mandrenve mil kısmı 

 
 Mil kısmı 

 
Yatay yönde, tabla siperine dik doğrultuda çalışan mil, hareket kolu yardımıyla ileri-

gerikaydırılarak matkabın işparçasınıdelmesini sağlar. Bazıtip makinelerde mil ileri-
gerihareket etmez yani sabittir. Bu tip makinelerde tabla bir kol yardımıyla ileri geri 
hareketeder. Ayrıca, deliğin istenilen derinlikte delinmesini sağlayan bir derinlik ayar 
düzenibulunur. İşin gereğine göre değişik şekilli matkaplar milin uç kısmında bulunan 
mandrenebağlanır. 
 

 Matkaplar 
 

Yatay delik makinesinde genellikle, üstün nitelikli takım çeliğinden yapılmış, düz 
veya merkezli helisel matkaplar, kaşık matkaplar, forstner matkapları, tıkaç matkaplarıve 
delik testere matkapları kullanılır. 

 
Resim 2.33: Matkap çeşitleri 

2.2.1.2. Çeşitleri 
 

Tek mandrenli makineler olduğu gibi bazıtip makinelerin mandrenlerine de birkaç 
matkap birden bağlanabilir ve aralıklarıayarlanabilir. Bu tip makinelerde aynıanda birkaç 
delik delmek mümkün olur. 
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 Tek mandrenli yatay delik makinesi 
 

Tek mandrenli delik delme makinelerinin tabla kısmı, bir kol sayesinde sağa ve sola 
hareket edebilmekte, mandren kısmı ise öne ve arkaya hareket edebilmektedir. Bu tür delik 
makineleri ise çift kollu delik makineleri olarak adlandırılır. 

 
Resim 2.34: Tek mandrenli çift kollu delik makinesi 

 Çift mandrenli yatay delik makinesi 
 

Ayrıca günümüzde çift mandrenli delik delme makineleri ya da ikiden daha fazla 
mandreni olan delik delme makineleri ile zıvana yeri delme makineleri gibi özel tip yatay 
delik makineleri de bulunmaktadır. 

 
Resim 2.35: Çift mandrenli yatay delik makinesi 
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 Çoklu delik makinesi 
 

Çoklu delik makineleri yüz,cumba ve maktadan aynı anda birden çok delik delebilme 
özelliğine sahiptir. İş parçaları makine tablasına pnömatik sistemlerle bağlanır. Bu daha çok 
iş parçasının tabla yüzeyine vakumlanması şeklinde gerçekleşir. Çalışma prensipleri 
bilgisayar destekli olupdelinmesi istenilen deliklerin koordinatları, bilgisayara girilir. 
Böylece aynı anda birden fazla delme işlemi yapılarak hem zaman hem de  işgücü kaybı 
yapılmamış olur.   

 
Resim 2.36: Çoklu delik makinesi 

 
Resim 2.37: Çoklu delik makinesinin mil ve mandrenleri 

 
2.2.1.3. Kullanımı ve Bakımı 
 

 Uygun matkabı seçtikten sonra matkabın keskinliği kontrol edilmelidir 
vemandrene sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. 

 İş parçası tablaya sağlam bir şekilde bağlanmalıdır. 
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 Tablanın yüksekliği ve dayama çubukları tablanın hareketine 
göreayarlanmalıdır. 

 İstenilen delme derinliğine göre derinlik ayar çubuğu ayarlanarak 
sıkıştırılmalıdır. 

 Delme sırasında matkabı yakacak veya kıracak şekilde zorlanmamalıdır. 
 Derinliği fazla olan deliklerde, matkabı belli aralıklarla geriye çekerek 

talaşlarınboşalması ve matkabın soğuması sağlanmalıdır. 
 Delme işlemleri tamamlandıktan sonra matkap, mandreni gevşetilerek 

çıkarılmalıdır. 
 Makinenin bakımını sağlamak için şalteri kapatıp makinenin tabla kısmı fırça 

yardımıyla ya da basınçlı hava ile temizlenmelidir. Aylık ve yıllık bakımlarda 
yağlanması gereken kısımlar yağlanmalıdır. 

 
2.2.1.4. Çalışma Güvenliği 
 

 Matkap koruyucusu mutlaka kullanılmalıdır. 
 Mandren anahtarı mandrenden çıkartılmadan kesinlikle 

makineçalıştırılmamalıdır. 
 İş parçası tablaya sıkıca bağlanmalıdır. 
 Makinede çalışırken dikkat makineye ve iş parçasına verilmelidir. 
 Şalter kapatılınca mandren elle tutularak çabuk durdurulmaya çalışılmamalıdır. 

 
2.2.2. Dikey Delme Makineleri 
 

Tabla yüzeyine yatay olarak bağlanmış iş parçasının dikey yönde delme işlemini 
gerçekleştiren makinelerdir. Kaide üzerine yerleştirilmiş silindirik sütun şeklindeki yapıdan 
meydana gelir. 
 
2.2.2.1. Tanıtılması 
 

Kısa parçaların başlarına, uzun parçaların ve tablaların da yüzeylerine her türlü kavela, 
vida, kilit, menteşe vb. özel amaçlıdelik delme işlemlerinde kullanılan makineye dikey delik 
makinesi denir. Ayrıca zıvana açmak içinde dikey zincirli delik makinesi kullanılır. 
 
2.2.2.2. Çeşitleri 
 

Ahşap malzemeye dikey yönde delik delinmesi veya zıvana açılması işlemlerini yapan 
dikey(sütunlu) delik makinesi ile dikey zincirli delik makinesi kullanılır. 
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 Dikey (Sütunlu ) delik makinesi 

 
Resim 2.38: Dikey (Sütunlu) delik makinesi        Resim 2.39: Masa üstü dikey delik makinesi 

 
Makinenin başlıca kısımları: 

 
• Taban (Kaide) 

 
Makinenin tezgâh tablasına veya yere sağlamcabağlanmasına yarayan kısımdır. 

 
• Kolon 

 
Kaide üzerinde dik olarak yükselensilindirik kolon, makinenin diğer 

kısımlarınıüzerinde taşıyan elemanlarından biridir. 
 

• Tabla 
 

İşparçalarının üzerine konulduğu metal tabla,kolon üzerinde aşağı-yukarıkaydırılarak 
istenilenyükseklikte ayarlanabilir, ayrıca istenilen açıdaeğilebilen çeşitleri de vardır. Delme 
işlemi sırasındamatkap uçlarının metal tablaya değip bozulmamasıiçin tabla üzerine bir ağaç 
veya ağaç ürünü tablabağlamak gerekir.Bu tabla zaman içinde bozuldukçadeğiştirilme 
şansına sahiptir. Aynıdoğrultuda veyadeğişik şekilli delikler delme sırasında bağlanan 
butabla üzerine yardımcısiperler bağlamak mümkündür. 
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Resim 2.40: Dikey (sütunlu) delik makinesi 

 
• Üst başlık 

 
Kolonun tepesine bağlanmışolan kutuya üst başlık denir. Bu kısım, motor, 

şalter,kayışve kasnaklar, mil gibi elemanlarıtaşır. Başlığın üzeri bir kapakla örtülmüştür. 

 
Resim 2. 41: Üst başlık, kayışve kasnaklar 
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• Kayışve kasnaklar 
 

Dikey delik makinesini, gördüğü çeşitli işler yönünden değişik dönme hızlarıyla 
çalıştırmakgerekir. Bunu sağlamak üzere, motor ile mil arasında, kademeli kasnaklar veya 
kademesiz hız değiştirici kayış-kasnak düzeni kullanılır. Kademeli kasnaklarda, 
dönmehızınıdeğiştirmek içinşalter kapalıdurumda iken üst kapağıaçmak ve 
kayışıistenilenkademeye getirmek gerekir. 

 
Resim 2. 42: Kayışgerme düzeni 

Bunun için yapılmasıgereken kayışgerme düzenini gevşetmektir. Genel kural olarak 
matkap çapıküçüldükçe dönme hızıarttırılmalıdır, matkap çapıbüyükse dönme hızıazaltılır. 
Daha sonra kayışgerme düzeni sıkılır ve delme işlemine geçilir. Kademesiz hız değiştirme 
düzeninde ise üst başlığın önündeki hız göstergesi yardımıyla motor çalışır durumdayken 
makine istenilen dönme hızına ayarlanabilir. 
 

• Mil vemandren 
 

Milin ucunda bulunan mandren, matkaplarıbağlamaya yarar. Yandaki kol 
yardımıylave özel bir yatak düzeni içinde milin aşağı-yukarıhareketi sağlanır. Kol 
aşağıbastırıldığındadelme işlemi yapılır.Serbest bırakılınca da yaylıolarak kendi kendine 
yukarıkalkar.Mandren değiştirilmesi sırasında mili sabitleştirmeye yarayan bir tespit kolu, 
delmederinliğini ayarlamak için de bir derinlik stop somunu bulunur. 
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Resim 2. 43: Mil ve mandren 

 
• Matkaplar 

 
Dikey delik makinesinde genellikle, üstün nitelikli takım çeliğinden yapılmış, düzveya 

merkezli helisel matkaplar, kaşık matkaplar, forstner matkapları, tıkaç matkaplarıvedelik 
testere matkapları kullanılır.  
 
2.2.2.3. Kullanımı ve Bakımı 
 

 Matkabın keskinliği kontrol edilmelidir ve mandrene sağlam bir 
şekildebağlanmalıdır. 

 Delme sırasında matkapyakacak veya kıracak şekilde zorlanmamalıdır. 
 Derinliği fazla olan deliklerde, matkabı belli aralıklarla geriye çekerek 

talaşlarınboşalmasıve matkabın soğuması sağlanmalıdır. 
 Tablanın yüksekliğidelinecek deliğin derinliğine ve iş parçasının kalınlığına 

göreayarlanıp sıkılır. 
 Delme işlemleri tamamlandıktan sonra matkap, mandreni gevşetilerek çıkarılır. 
 Makinenin bakımını yapmak için şalteri kapatıp makinenin tabla kısmını fırça 

yardımıyla ya da basınçlı hava ile temizlenmelidir. Aylık ve yıllık bakımlarda 
yağlanması gereken kısımlar yağlanmalıdır. 

 
2.2.2.4. Çalışma Güvenliği 
 

 Mandren anahtarı mandrenden çıkartılmadan kesinlikle 
makineçalıştırılmamalıdır. 

 Makinede çalışılırken dikkat makineye ve iş parçasına verilmelidir. 
 Şalteri kapatınca mandreni elle tutularak çabuk durdurulmaya çalışılmamalıdır. 
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 Makinede çalışırken makine çevresinde kimsenin olmamasına dikkat 
edilmelidir. 

 Özellikle küçük parçalarserbest elle tutularak değil, işkence veya mengene ile 
tablaya uygun bir şekilde bağlanarak delinmelidir. 

 İş parçasıelden kurtulup matkap ile dönmeye başlarsa tutmaya çalışılmamalıdır 
ve hemenşalter kapatılmalıdır. 

 Küçük parçaların elden kurtularak dönmesini önlemek için siper yapılmalıdır. 
Bu siperin diğer bir yararı ise markalanmış yüzeyin doğru bir şekilde 
delinmesini sağlayıp bu işlemin seri olarak yapabilmesine yardımcı 
olabilmektir. 

 
Resim 2. 44: Küçük parçalar için yapılmış siper  

 Dikey zincirli delik makinesi 
 

Zincirli delik makinesi, parçaların orta kısımlarına, kenarlarıköşeli delikler delmede 
kullanılır. Bu makinenin en önemli özelliği, kesicinin zincir biçimli kesici ağızlardan 
meydana gelmesidir. 
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Resim 2. 45: Zincirli delik makinesi  

Makine zincirinin özel biçimi dolayısıyla açılan deliğin yanlarıköşeli, dibi ise yuvarlak 
olur. Makineye takılan zincirler açılacak delik veya zıvananın genişliğine göre (12’lik-14’lük 
gibi) takılır. 

 
                Resim 2.46: Makine zinciri                                              Şekil 2.20: Deliğin biçimi 

 
Bu makinelerde zincir sisteminin aşağı-yukarıhareketi ve işparçasının sıkılması, 

hidrolik,pnömatik düzenlerle sağlanmaktadır.Makinenin yatay duran tablası, işin gereğine 
göre değişik açılarda da ayarlanabilir. 
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Resim 2.47: Zincir kılavuzu                      Resim 2.48: Açılıayarlanabilir tabla 

 
Ayrıca makinedeki genişlik ayar çubuğu ve derinlik ayar çubuğu ile açılacakdeliğin 

genişlik ve derinliğiayarlanabilir. 

 
Resim 2.49:Genişlik ayar çubuğu              Resim 2.50: Derinlik ayar çubuğu 

Zıvana veya delik açma işlemleri sırasında uzun süreli çalışmalarda zincirin 
çabukısınmamasıve ahşap yüzeyi rahat işleyebilmesi için bir yağlama düzeneği kurulmuştur. 
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Resim 2.51:Yağlama sistemi 

• Zincirli delik makinesinin zincirini değiştirmek 
 

o Zincir koruyucu kapağıçıkarılmalı, zincir gerdirme 
vidasıgevşetilmelidir. 

 

 
Resim 2.52: Zincir gerdirme düzeni 
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o Zincir kılavuzu tespit vidasısökülmelidir. 

 
Resim 2.53: Zincir kılavuzu 

o Kılavuzu ve takılızincir çıkarılmalı, sökülen 
kısımlarıtemizlenmelidir. 

 
Resim 2.54: Zincirin sökülmesi 

o Yeni zincirin keskinliği ve temizliği kontrol edilmelidir. 
o Zincire uygun kamayerine takılmalı ve tespit vidasıhafifçe 

sıkılmalıdır. Gerdirme kolu ile zincir normal miktarda gerdirilir ve 
kılavuz tespit vidasınormal kuvvetle sıkılır. 

o Zincir koruyucu kapağıkapatılır ve vidası sıkılmalıdır. Şalteri açıp 
kapatarak son kontrol yapılmalıdır. 
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• Makinede çalışma güvenliği 
 

o Zincirlerin daima keskin ağızlı olduğu kontrol edilmelidir, 
makineye normalgerginlikte bağlanmaldır. 

o Koruyucu kapağı daima kapalı tutulmalıdır. 
o El zincire yaklaştırılmaz. 
o İş parçası tabla mengenesine sağlamca bağlanır. Boydan boya 

delinecekparçaların altına yeterli kalınlıkta bir ağaç parçası 
konulur. 

o Delinecek ağacın sertliğine ve delik büyüklüğüne göre zincir sevk 
hızı uygunmiktarda ayarlanmalıdır, kesici ağızlaryakılmamalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Yatay delik makinesinde zıvana deliği açma işlemini yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 İşe uygun matkabımandrene sağlamca bağlayınız. 
 Cumbasına zıvana deliği yeri markalanmışiş 

parçasınıtablanın siperine dayayınız ve sıkma kolu 
ile bağlayınız. 

 

 Markalama için uygun 
sertlikte kurşun kalem seçerek 
ölçüsünde markalama 
yapınız. 

 Matkabın ucunu parçaya dayayınız, 
deliğinmerkezine göre yükseklik ayarını yapınız ve 
parçayı tablaya sabitleyiniz. 

 İstenilen delme derinliğine göre derinlik 
ayarçubuğunu ayarlayınız ve sağlamca sıkınız. 

 Çok sayıda parçaya birden çok delik 
delineceksetablanın sağa-sola hareketini matkap 
eksenine göresınırlayacak şekilde alt stop 
çubuklarını ayarlayınız vesıkınız. 

 Matkabı biraz geri çekerek makineyi çalıştırınız. 
 Tabla hareket kolunu hafifçe sağa-sola oynatarak 

gözkontrolüyle delik merkezini matkap merkeziyle 
aynıhizaya getiriniz.Mil hareket kolunu normal hızla 
iterekparçayı deliniz. Genişlik stop çubukları 
ayarlanmışsagözle merkez ayarlamaya gerek 
kalmadan sadecetablayı stop çubuklarına dayayınız. 

 İş önlüğünüzü giyiniz ve iş 
gözlüğünü takınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Önce zıvana yerinin iki başından 
deliniz. 

 

 Makinede çalışırken ani hareketlerden 
kaçınınız. 

 İki deliğin arasını sıra ile birbirine teğet 
deliklerdelerek çürütünüz. 

 

 Tüm iş güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Matkabısağa-sola gezdirerek zıvana 
deliğini temizleyiniz.  

 

 Dikkatinizi yaptığınız işe ve makineye 
veriniz. 
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Zincirli delik makinesinde işparçasına zıvana deliği açma işlemini yapınız. 

 
İşlem Basamakları Öneriler 

 Makineye daha önce anlatıldığıgibi 
istenilen delik kalınlığına uygun 
bilenmiş, temiz zinciri takınız. 

 İş önlüğü giyiniz. 

Delik yeri 
markalanmışişparçasınımakinenin 
mengenesine sıkma koluyardımıyla 
bağlayınız. Deliğin parçayüzeyinden 
uzaklığına göre tablanın ön 
arkapozisyonunu ayarlayınız. 

 

 Güvenlik önlemlerini alınız. 

 Tablanın sağ-sol ayar kolu yardımıyla 
delik ile zinciri hizalayınız. 

 Dikkatli çalışınız. 

 Delik genişliği zincir genişliğinden 
fazla ise zinciri önce deliğin bir tarafına 
göre hizalayınız. 

 Temiz bir ortamda çalışmaya dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Seri işler için tablanın genişlik 
stopçubuklarınıayarlayınız ve sıkınız. 

 

 Disiplinli çalışınız. 

 Zinciri indirerek 
işparçasınadokundurunuz, delik 
derinliğine göre derinlikayar çubuğunu 
ayarlayınız ve sıkınız. 

 

 Zamanıve malzemeyi iyi kullanınız. 

 Makineyi çalıştırınız. Zincir hareket 
kolunu normal hızla aşağıya doğru 
bastırarak deliğin bir tarafınıdeliniz. 

 

 İş gözlüğünüzü takınız. 
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 Hareket kolunu sağa-sola hareket 
ettirerekzincirinayarlanan stop 
çubuklarıarasındaki kısmı, boşaltmasını 
sağlayabilirsiniz. 

 

 İş kazalarının en önemli nedenlerinden 
birinin dikkat dağınıklığı olduğunu 
unutmayınız. 

 İşlem bittiğinde makineyi durdurunuz 
ve parçayısökerek makineyi 
temizleyiniz. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara uyunuz. 

 



 

 69 

 
Bu birleştirme şekli çok fazla uygulama alanıolmayan en birleştirme şeklidir. 

Uygulamada kavela merkezleri arasındaki mesafe 20-25 cm’yi geçmemelidir. Kavela 
kalınlığıminimum parça kalınlığının 1/3’ü kadar maksimum ise parça yüzeyinde 4-5 mm 
etkalınlığıkalacak şekilde uygulanmalıdır. Delik derinlikleri parça kalınlığıkadar 
yapılmalıdır. Kavela boyu toplam delik derinliğinden 1 mm kadar kısa olmalıdır. Delik 
ağızlarına havşa açılmalı, kavela uçlarıpahalandırılmalıdır.  
 

Elde matkap kolu kullanarak iş resmine göre kavelalıen birleştirme (cumba 
birleştirme) uygulamasıyapınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Bu temrin çalışmasında, verilen iş resmine göre işparçaları 200x60x21 mm 
ölçülerinde ve iki parça hâlindedir. Verilen iki iş parçası cumbalarından elde delinerek 
kavela yardımı ile birleştirilecektir. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 İki eşit uzunluktaki iş parçasınıncumbalarının 
alıştırılması işlemini yapınız. 

 

 

 İş parçalarını cumba cumbaya 
alıştırınız.Alıştırılan kenarlara 
kurşun kalem ve gönye yardımı 
ilealıştırma işaretini koyunuz. 

 Resimdeki ölçülere göre delik yerlerinin 90° 
olarak gönye ile markalama işlemi yapınız. 

 

 

 Markalama için uygun sertlikte 
kurşun kalem seçiniz. 

 Resimdeki ölçülere göre 
delikmerkezlerini markalayarak 
markalamanın doğru yapılıp 
yapılmadığını kontrol ediniz. 
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 Bız ile delik yerini işaretleyiniz. 
 

 

 Kullanmadığınız alet 
veavadanlıkları tezgâh 
üzerindekitakım boşluğuna 
koyunuz. 

 Bireyiz matkap kolu ile delme yapınız. 

 

 Delme sırasında matkap kolunun 
arka kısmından göğüs ile 
baskıuygulanarak delme işlemini 
gerçekleştiriniz. 
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 Resimdeki ölçülere göre markalanan 
yerleridelme ve havşalarınıaçma işlemini 
gerçekleştiriniz. 

 

 Delik çapına uygun matkabı 
seçiniz.Deliklerin doğru 
delindiğinden emin olunuz. 
Matkap kolunu dik (90 derece) 
tutunuz. Derinlik ayarını kontrol 
ediniz. Deliklere havşa açınız. 

 Kavelalarıyerlerine takınız. 

 

 Kavelaların boylarını delik 
derinliğini göz önüne alarak 
kesiniz.Kesilen 
kavelalarınuçlarını pahlandırınız. 
Kavelaları yerlerinetokmak 
yardımı ile çakınız. 

 

 Parçaları birleştiriniz. 

 

 
 
 
 Kavelaları çakılan iş parçalarını, 

alıştırılan yüzeyleri dikkate 
alarakbirleştiriniz. Kavela 
boylarının büyük gelip 
gelmediğini kontrol ediniz. 
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Elde matkap kolu kullanarak işresmine göre kavelalıgönye burun çerçeve köşe 

birleştirme uygulamasıyapınız. 
 

 
 

Maktaların görünmesinin istenmediği durumlarda, çerçeve köşe birleştirmeler gönye 
burun yapılır. Kavela ile birleştirme de kullanılan kavelanın çapı,iş parçasının kalınlığının 
1/3'ü ile 1/4'ü arasındadır. 

 
Kavela boylarıise çerçeveye pah ya da kordon açıldığında cumbadan kavela 

görünmeyecek şekilde belirlenir. Kavela delikleri gönye burun olarak kesilmişyüzeye dik 
olacak şekilde delinir. Kavela boylarıtoplam delik derinliğinden 1 mm kısa yapılır. Deliklere 
havsa açılır. Havşa, parçalarıbirleştirmede kolaylık sağlar. 

 
Bu temrin çalışmasında, verilen iş resmine göre işparçaları 200x60x21 mm 

ölçülerinde ve iki parça hâlindedir. Verilen iki iş parçası maktalarından, elde delinerek 
kavela yardımı ile birleştirilecektir. 

 
 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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İşlem Basamakları Öneriler 

 İşparçalarını 45 derece markalayınız. 

 

 Yüz, cumba açılan, kalınlık ve genişliği 
çıkarılan işparçalarının baş taraflarına 
gönye yardımı ile genişlik yönünde 45 
derece markalama yapınız. 

 Yardımcıparça bağlayarak işparçalarının 
genişliklerini 45 derece olarakkesiniz. 

 

 45 derece markalanan işparçalarını, 
markalanan çizgiden kılavuz 
işparçasından faydalanarak alıştırma 
testeresi ile kesiniz.

 

 Gönye burun alıştırmalarını yapınız. 
 

 

 

 Gönye burnunun 
alıştırılmasınıyaparkenalıştırma yapılan 
yüzeylerin kaymamasınadikkat ediniz. 
İşkence yardımı ile iş parçalarını tezgâha 
bağlarken markalama çizgisinidikkate 
alınız. Alıştırma testeresi ile 
birleşimçizgisine testere çekiniz. 
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 İş parçalarının aynı anda maktalarını 
markalayınız. 

 

 Gönye burun birleştirme olacak 
parçaların kavela 
deliklerininmarkalamasını iş resmindeki 
ölçülereuygun olarak markalayınız. 

 Delik yerlerinin doğru 
markalanıpmarkalanmadığını kontrol 
ediniz. 

 Bireyiz matkap kolu ile deliniz. 

 

 Delme sırasında matkap kolunun arka 
kısmından göğüs ile baskıuygulanarak 
delme işlemini gerçekleştiriniz. 

 Matkap kolu ile iş parçalarının maktalarına 
delik ve havşa açınız. 

 

 

 Delikler 90 derece dik olarak deliniz. 
Delikleri delerken derinlik ayar 
aparatıkullanınız. Delik derinliğini 
kontrol ediniz. 

 Delme işlemi bittikten sonra havşa 
matkabıtakarak deliklere havşa açınız. 
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 Kavelaları yerine takınız ve 
kavelalıparçayı birleştiriniz. 

 

 Kavelaları tokmak yardımıyla 
delinendeliklere çakınız. Kavela 
fazlalıklarınıtestere yardımı ile kesiniz. 
Kavela uçlarınapah kırınız. 

 Alıştırılan 45 derecelik gönye burun 
yüzeyler birbirine gelecek şekilde iş 
parçalarınıbirleştiriniz. Kavela boylarını 
ve yüzeyleri kontrol ediniz. 

 

 90 derece iç açı gönye kontrolünü yapınız. 

 

 Gönye ile yüzeylerin, cumbaların, 
maktaların gönyesini, iç ve dışaçının 90 
derece olduğunu kontrol ediniz. Bozuk 
olan yüzeyleri rende ile perdahlayınız. 
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Dikey (sütunlu) delik makinesinde yüzey delme uygulaması yapınız. 

 
 Bu makinede mandrene değişik matkap 

uçları takılarak amacınıza uygun delikler 
delebilirsiniz. İstenilen yerden markalanan 
iş parçası, istenilen çap ve derinlikte uygun 
bir matkap ile delinebilir. 

 
Markalanmış iş parçası yüzeyi 

 İş parçasına istenilen çap ve derinlikte 
delik delmek için aşağıdaki işlem 
sırasını görelim. 

 İş önlüğünü giyiniz.  
 İş parçasının yüzeyinde delinmek 

istenen yeri, uygun sertlikte kurşun 
kalemle markalayınız. 

 Dikey delik makinesine uygun matkabı 
takınız ve mandreni sıkınız. 

 Matkabın bilenmiş olmasına dikkat ediniz. 

 
Markalanmış yüzeyle matkabın hizalanması 

 Parça belirli bir derinlikte delinecekse, 
önce tabla yüksekliğini parça 
kalınlığına göre ayarlayınız. İş 
parçasınıtabla üzerine yerleştiriniz ve 
derinlik ayar çubuğundan delmek 
istediğiniz derinliği ayarlayarak 
sabitleyiniz. 

 İş parçasını makinenin tabla yüzeyine 
sabitleyiniz. 

 İş gözlüğü takınız. 
 Makineyi çalıştırınız. Hareket kolunu 

çevirerek matkabıparçaya yaklaştırınız, 
delik merkezi ile hizalayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Normal kuvvetle bastırarak parçayıdeliniz. 

 
Markalanmış yüzeyin delinmesi 

 

 Kolu yukarıkaldırınız, makinenin 
şalterini kapatınız. İş parçasını makine 
tablasından alınız. Matkabısökerek 
yerine kaldırınız. 
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Yatay delik makinesinde kenar delme uygulaması yapınız. 
 
 Yatay delik makinesinde yapılacak delme 

işlemine göre mandrene uygun matkap takılarak, 
iki ahşap parçanın kavela ile birleştirmesini 
görelim. 

 

 Öncelikle iş önlüğünü giyiniz. İş 
parçalarının cumbalarını, uygun 
sertlikte kurşun kalemle 
markalayınız. 

 Kullanılmayan alet ve 
avadanlıklar tezgâh üzerinde 
bulunan takım boşluğuna 
koyunuz. 

 

 Bız ile iş parçalarının delik yerlerini işaretleyiniz. 

 
Bız ile delik yerlerinin işaretlenmesi 

 

 Kullandığınız el aletlerini uygun 
şekilde tutunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İş parçasını uygun şekilde makineye bağlayınız. 

 
İş parçasının makineye bağlanması 

 

 Makinede çalışma kurallarına 
uyarak matkabın ucunu parçaya 
dayayınız, deliğin merkezine 
göre yükseklik ayarınıyapınız ve 
tespit vidasınısıkınız. 

 

 İstenilen delme derinliğini ayarlayınız. 

 
Derinlik ayar çubuğunun ayarlanması 

 İstenilen delme derinliğine göre 
derinlik ayar çubuğunu 
ayarlayınız ve sağlamca sıkınız. 
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 Çok sayıda parçaya birden çok delik delinecekse 
tablanın sağa-sola hareketini matkap eksenine 
göre sınırlayacak şekilde alt stop 
çubuklarınıayarlayınız ve sıkınız. 

 
Alt stop çubuklarının ayarlanması 

 Makineyi çalıştırmadan önce 
çıkacak talaşa karşı iş gözlüğü 
kullanınız ve dikkatli çalışınız. 
Matkabıbiraz geri çekerek 
makineyi çalıştırınız. Tabla 
hareket kolunu hafifçe sağa-sola 
oynatarak göz kontrolüyle delik 
merkezini matkap merkeziyle 
aynı hizaya getiriniz. Hareket 
kolunu normal hızla iterek 
parçayıdeliniz. Genişlik stop 
çubuklarıayarlanmışsa, gözle 
merkez ayarlamaya gerek 
kalmadan, sadece tablayıstop 
çubuklarına dayayınız.İşlem 
bittiğinde şalteri kapatarak 
makineyi durdurunuz. 

 Matkabıçıkarıp yerine kaldırınız. 

 
Kavela örnekleri 

 

 Cumbalarıdelinmiş işparçalarına 
için uygun çap ve boyda 
kavelalar seçiniz. 

 
Cumbasına kavela takılmışişparçası 

 Temiz ve havadar bir ortamda 
çalışmaya dikkat ederek, 
çevremizde çalışanlarında iş 
güvenliği kurallarına uymalarına 
örnek olunuz. 

 Mesleğinizle ilgili etik kurallara 
uyunuz. 
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Cumbalarına kavela takılmış iş parçalarının 

birleştirilmesi 
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Yatay delik makinesinde köşe birleştirme uygulamasını yapınız. 

 
 Cumbasına delik yerleri markalanmış ve bız 

ile işaretlenmiş iş parçasını, tablanın 
siperine dayayınız ve sıkma kolu ile 
bağlayınız. 

 
İş parçasının makineye bağlanması 

 İş önlüğünüzü giyiniz. 
 İşe uygun matkabı mandrene sağlamca 

bağlayınız. 
 Makinede çalışma kurallarına uymayı 

ihmal etmeyiniz. 
 Matkabın ucunu parçaya dayayınız, 

deliğin merkezine göre yükseklik 
ayarını yapınız ve tespit vidasını 
sıkınız. 

 İstenilen delme derinliğine göre, 
derinlik ayar çubuğunu ayarlayınız ve 
sağlamca sıkınız. 

 Çok sayıda parçaya birden çok delik 
delinecekse tablanın sağa-sola 
hareketini matkap eksenine göre 
sınırlayacak şekilde alt stop çubuklarını 
ayarlayınız ve sıkınız. 

 İş gözlüğünü takınız.  
 Matkabı biraz geri çekerek makineyi 

çalıştırınız. 
 Tabla hareket kolunu hafifçe sağa-sola 

oynatarak göz kontrolüyle delik 
merkezini matkap merkeziyle aynı 
hizaya getiriniz.  

 Hareket kolunu normal hızla iterek 
parçayı deliniz. Genişlik stop çubukları 
ayarlanmışsa, gözle merkez ayarlamaya 
gerek kalmadan, sadece tablayı stop 
çubuklarına dayayınız. 

 Maktanın markalamasını yapınız. 
 

 
Maktası markalanmış iş parçası 

 Cumba delme uygulaması için yapılmış 
işlemleri aynı sırayla, maktasına 
markalama yapılmış iş parçası içinde 
uygulayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ-7 
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 Maktayı, uygun matkapla deliniz.  

 
Maktanın delinmesi işlemi 

 İşlem bittiğinde şalteri kapatarak 
makineyi durdurunuz, matkabı çıkarıp 
yerine kaldırınız. 

 

 
Maktası ve cumbası delinmiş iş parçaları ve 

birleştirilmesi 

 Zamanı iyi kullanarak, maktasıve 
cumbasıdelinmişişparçalarına uygun 
boy ve çapta kavelaları takıp, 
birleştirme işlemini gerçekleştiriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 
 
1. (…)Bir eksen etrafında dairesel hareketle yapılan kesme sonucunda gerçekleştirilen 

işleme delme denir. 
2. (…)Helisel matkaplar bileme taşlarında ve bileme makinelerinde 55- 60 derecelik 

açılarla bilenir. 
3. (…)Matkaplar, pah ve havşa açmada kullanılır. 
4. (…)Köşesiz delik matkabı, matkap çeşitlerinden biridir. 
5. (…)Havşa matkabı ile yapılan işlemdelik ağzının büyütülmesidir. 
6. (…)Pah matkabı ile silindirik parçalara koniklik verilir. 
7. (…)Merkezleme delik delme işleminin aşamalarından biridir. 
8. (…)Dikey delme makinelerinde, makinenin tezgah tablasına veya yere sağlamca 

bağlanmasına yarayan kısmına kaide denir. 
9. (…)Piston,basınç ve hava tesisatıelemanlarından biridir. 
10. (…)Basınçlı havayı çalışma şartlarına hazır hâle getirmek için kullanılan devre 

elemanının adı, şartlandırıcıdır. 
11. (…)Derin delikler delinirken matkap geriye çekilerek talaşın boşalmasınaizin 

verilmeden, tek seferde delinmelidir. 
12. (…)Zincirli Delik Makinesi köşeli delikler delmede kullanılan bir makinedir. 
13. (…)Dikey delik makinesini işparçalarının yüzeylerine değişik çapta delik delmede 

kullanırız. 
14. (…)Dikey delik makinesinde uzun işparçalarının maktalarına da istenilen çapta delik 

delinebilir. 
15. (…)Yatay delik makinesinde derinliği fazla olan delikler bir hamlede delinebilir. 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Bu teste verdiğiniz cevapları, modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile 
karşılaştırınız. Yanlışlıklarınız varsa, öğrenme-uygulama faaliyetlerine geri dönerek, 
arkadaşlarınızla konuyu tartışarak ve öğretmeninize danışarak, eksiklerinizi gideriniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
KONTROL LİSTESİ 
 

Aşağıda ahşap malzemeleri delmek ile ilgili hazırlanan değerlendirme ölçüt göre 
yaptığınız çalışmayı değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre Evet / Hayır 
seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Verilen iş resmini okuyup iş parçası üzerinde delinecek yerleri 

markaladınız mı?   

2. İşe başlamadan önce iş önlüğünüzü giydiniz mi?   
3. Yapılacak işleme uygun matkap ucunu seçip bilenmişolduğunu kontrol 

ederek mandrene taktınız mı?   

4. Makineyi çalıştırmadan önce mandren anahtarının mandrenden 
çıkarıldığınıkontrol ettiniz mi?   

5. Delik derinliğine göre derinlik ayar çubuğunu ayarladınız mı?   
6. Delik merkezlerine göre stop çubuklarınıayarlayıp sabitlediniz mi?   
7. Delme işlemine başlamadan önce işparçasınısıkma kolu ile sabitlediniz 

mi?   

8. Delme işleminden hemen önce iş gözlüğünüzü taktınız mı?   
9. Derinliği fazla olan deliklerde matkabıaralıklarla geriye çekerek 

talaşların boşalmasınıve matkabın soğumasını sağladınız mı?   

10. İş parçasını deldikten sonra matkabı mandrenden söküp yerine 
kaldırdınız mı?   

11. Çalıştığınız yeri ve makineyi temizlediniz mi?   
12. Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?   

 
DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme ölçütlerine göre, Hayır cevabınız var ise öğretmenize danışarak 
modülün ilgili konularını tekrar ederek eksikliklerinizi gideriniz. Tüm cevaplarınız Evet ise 
diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 
KONTROL LİSTESİ 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 
içinEvet, kazanamadıklarınız içinHayır kutucuklarına  ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi 
kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Ucu bozulmuşmatkaplarıyanmışve zırh kısmıbozulmuşkısmına 

kadar taşladınız mı?   

2. Uç açılarınıkontrol ettiniz mi?   

3. Boşluk açılarınıkontrol ettiniz mi?   

4. Uç kenar açısınıkontrol ettiniz mi?   
5. Bileme esnasında gözlük kullandınız mı?   
6. Sık sık soğutma işlemi yaptınız mı?   
7. Bileme işlemi istenen sürede yaptınız mı?   
8. Uygun şekilde markalama ve noktalama işlemi yaptınız mı?   
9. Uygun matkap uçlarınıseçtiniz mi?   
10. Tezgah mengenesine işparçasınıgüvenli bir şekilde bağlandınız mı?   
11. İşparçasının altına tahta takoz koydunuz mu?   
12. Tezgâh için malzemeye göre uygun devir ayarladınız mı?   
13. Soğutma sıvısıkullandınız mı?   
14. Delme işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirdiniz mi?   
15. Uygun silindirik ve konik havşa matkabıseçtiniz mi?   
16. Havşa açma işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirdiniz mi?   
17. Delme ve havşa açma işlemini istenen sürede yaptınız mı?   
18. İşparçasıüzerindeki çapaklarıeğe ile temizlediniz mi?   
19. Genel olarak işin yapımında güvenlik kurallarınıuyguladınız mı?   
20. Kesici kalemleri amacına uygun kullandınız mı?   
21. Makinelerde çalışma kurallarına uydunuz mu?   
22. Çalışma sırasında işönlüğü ve gözlük kullandınız mı?   
23. Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun davrandınız mı?   
24. Yatay delik makinesinin parçalarınıtanıyıp özelliklerini öğrenip 

ayarlarla ilgili uygulama yaptınız mı?İşparçasıve birleştirmeye 
uygun matkap ucu seçip en birleştirme uygulamasıyaptınız mı? 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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25. Parçaya uygun markalama yapıp gerekli teknikleri kullanarak 
zıvana boşaltma işlemi yaptınız mı?   

26. Dikey (Sütunlu) delik makinesinin parçalarınıtanıyıp özelliklerini 
öğrenip ayarlarla ilgili uygulama yaptınız mı?   

27. Çeşitli matkap uçlarıkullanarak dikey (sütunlu) delik makinesinde 
değişik dikey delik delme uygulamaları yaptınız mı?   

28. Zincirli delik makinesinin parçalarınıtanıyıp özelliklerini öğrenip 
ayarlarla ilgili uygulama yaptınız mı?   

29. Zincirli delik makinesinin kesicisi olan zinciri sökme-takma 
uygulamasıyaptınız mı?   

29. Kesici kalem çeşitlerini tanıdınız mı?   
30. Kullandığınız makinelerin temizliğini yaptınız mı?   
31. Makinelerin şalterlerini kapattınız mı?   
32. Kullandığınız şarjlı el aletlerini, şarj aparatına taktınız mı?   

 
 
DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 radyal matkap 

2 delme 

3 soğutma sıvısı 

4 küçülür, büyür 

5 mandren 

6 mors kovanı 

7 talaşlı 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİNCEVAP ANAHTARI 
 

1 D 
2 D 
3 D 
4 Y 
5 D 
6 D 
7 D 
8 Y 
9 Y 
10 D 
11 Y 
12 D 
13 Y 
14 D 
15 D 
16 Y 
17 D 
18 Y 
19 D 
20 D 
21 Y 
22 Y 
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