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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

213GIM276

ALAN

Matbaa

DAL/MESLEK

Baskı Sonrası Operatörlüğü

MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

Harman
Basılmış formalı işlerin, sıralı ve düzenli dizilmesi için
yapılan harmanlama işi ile ilgili bilgi ve becerilerin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.
40/32+16
Basılmış formalı işlerin, sıralı ve düzenli bir şeklide
harmanlamasını yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam hazırlandığında; sınıfta açıklanan
kurallara uygun bir biçimde bağımsız olarak harmanlama ile
ilgili işlemleri yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Harman
makinesini
harman
sırasına
göre
ayarlayabileceksiniz.
2. Harman şekline uygun üretim bandını kurabileceksiniz.
3. Harman
hatalarını
tam
zamanında
fark
edip
çözebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Mücellithane
Donanım: Harman makinesi, mekanik veya elektronik
sayaç, ıstampa, parmak ucu kılıfı, basılmış kâğıt vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
sizi
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül; basılmış formalı işlerin belirli bir düzen içerisinde harmanlanması işini,
uygulamalı bir şekilde sizlere aktaran bir öğretim materyalidir.
Basım sanayinde, herhangi bir işin basılıp harman aşamasına gelene kadarki geçirdiği
evre, bilindiği üzere oldukça meşakkatli bir süreçtir. Basılacak olan bir iş, her hangi bir
taslak orijinalden başlayıp tasarım, dizgi, renk ayrımı, film, montaj, kalıp, baskı vb. birçok
aşamadan geçerek baskı sonrası işlemler bölümüne gelir. Bu bölümde de harman, kesim,
kapak takma, ciltleme ve paketleme gibi değişik aşamalara tabi tutulur. Görüldüğü gibi
baskılı bir iş, baskı sonrası işlemler içerisinde yer alan harmanlama işine gelene kadar sayısız
işleme tabi tutulmaktadır.
Bu işlemlerin amacına ulaşması ve verilen emeğin boşa gitmemesi için harmanlama
işinde çok dikkatli olmak gerekir. İşin harmanlanması esnasında yapılacak en küçük bir hata,
geri dönüşümü imkânsız sonuçlar doğurabilir. Sayfa numaralarının yerlerinin yanlışlığı,
gerek ilköğretim çağında girdiğimiz sınavlarda, gerekse okuduğumuz bazı kitaplarda
birçoğumuzun başına gelmiştir. Bunun nedeninin harmanlama hatası olduğu kaçınılmaz bir
gerçektir. İleride buna benzer sorunlarla karşılaşmamak ve işletmenin sürekliliği ile birlikte
verimliliği için harmanlama işinde her zamankinden daha dikkatli ve hassas çalışmak
gerekir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, formalı işlerin sıra düzenini ve bu düzen
çerçevesinde harmanlamasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan matbaalara giderek dikey ve yatay harman makinelerinde
harman sıra düzenini, harmanlama işlem sırasını ve makinelerin ayarlarını
araştırıp inceleyiniz ve gerekli gördüğünüz bilgileri not ediniz.
Topladığınız bilgileri sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.

1. HARMAN MAKİNELERİ
Tabaka kâğıtlara baskı yapılan işlerin, işlevsel hâle gelmesi ve son kullanıcıya
ulaştırılması sürecinde bir dizi teknik işlem gerçekleşir. İşimizin cinsine göre baskısı biten
işlerde; bazen sadece kesim bazen kesim, katlama ve harmanlama, bazen ise daha karmaşık
baskı sonrası üretim aşamaları gerekebilir. Örneğin basılan bir afişte, ebatlara uygun kesim
ve paket işlemleri yeterli olurken, dikişsiz bir broşürde kesimin yanı sıra katlama devreye
girer. Baskısı biten bir kitap baskısında ise kırım, katlama, kesim, harmanlama ve kapak
takma işlemleri uygulanmaktadır. Daha birçok bu ve benzeri baskı sonrası işlemleri
sıralamak mümkündür (tel dikiş, iplik dikiş, spiral, tutkallama, sert kapak, ciltleme, şömiz,
vb.).
Bu çerçevede tabaka hâlindeki basılmış kâğıtların işlenmesi aşağıdaki süreçleri içerir;







Kâğıt, karton ve mukavvanın kesilmesi
Kâğıdın kırılması (katlanması)
Harman işlemi
Tutturma işlemi
Cilt işlemi
Paketleme

Yukarıda belirtilen süreçlerin daha seri işlemesi için diğer tüm sektörlerde olduğu gibi
matbaacılık sektöründe de teknolojik gelişmelere uyumlu makine ve teçhizatlar yer
almaktadır. Kesim işi için giyotin, kırım katlama işi için kırma katlama makineleri, kâğıtların
sıralı işlenmesi için harmanlama makineleri, kapak takma işi için otomatik kapak takma
makineleri, paketleme işi için paketleme makineleri ve benzeri birçok özellikte makineler
vardır.
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Bizim burada inceleyeceğimiz ve üzerinde duracağımız makine çeşidi ise harmanlama
makineleridir. Bu arada şunu da unutmamak gerekir. Harman işlemini elle de yapmak
mümkündür. Ancak zaman kaybı çok olmakla birlikte, matbaalarda dağınıklığa ve
karmaşıklığa yol açar, tabakalar üzerinde parmakla tutulmaktan dolayı lekeler oluşur,
kâğıtlar buruşur ve kalite bozulur. Onun için harman işlemlerinde makineleşme zorunlu hâle
gelmiş ve bu nedenle birçok tip harman makineleri üretilmiştir.

1.1. Harman Makineleri Çeşitleri
Harman makineleri, basılmış tabaka kâğıtların düzenli ve sıralı bir şekilde, istenilen
sayıda takım hâline getirilmesi işini yapan baskı sonrası işlem yapan makinelerdir.


Harman makineleri çeşitleri



Yatay harman makineleri
Dikey harman makineleri

1.1.1. Yatay Harmanlama Makinesi
Yatay harmanlama makinelerinin değişik forma istasyonları vardır. Ardışık olarak
gelen formalar bu istasyonlara yan yana dizilir. Yatay harman makinesi kaç istasyonlu ise
ancak o forma sayısında harman yapabilir. Makinemiz 12 istasyondan oluşuyorsa en fazla 12
kitap formasının, 12 yapraklı bir broşürün harmanını yapabilir. Eğer forma sayısı makinenin
istasyon sayısından fazla ise formalar sonradan birleştirilerek harman yapılır.

Şekil 1.1: Yatay harman makinesi (6 üniteli)
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Şekil 1.2: Yatay harman makinesi (8 üniteli)

Büyük matbaalarda kullanım oranı fazla olan ve vakumla çalışan yatay harman
makinelerinin fazla yer kaplaması dışında olumsuz bir özelliği yoktur. Yatay harman
makineleri, gerek sürat bakımından gerekse istasyon sayısı bakımından dikey harman
makinelerine oranla daha avantajlıdır. Genellikle tam entegre sistemi ile çalışan
yayınevlerinin tercih ettiği yatay harman makineleri, baskı sonrası işlemlerde eski yıllara
(elle harmanlama yapılan zamanlara) oranla zaman ve işçilik bağlamında, mükemmel bir
avantaj sağlamaktadır.

Şekil 1.3: Yatay harman makinesi (12 üniteli)
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1.1.2. Dikey (kule) Harmanlama Makinesi
Yan yana istasyonlardan oluşan yatay harmanlama makinelerinin yanı sıra yerden
tasarruf sağlayan kule sistemli harman makineleri de vardır. Küçük ve orta ölçekli matbaalar,
daha çok bu tür harmanlama makinelerini tercih etmektedir. Dikey harmanlama makinesinde
kitap harmanlamanın yanında; fatura, irsaliye, dekont gibi çok kopyalı evrak harmanları da
yapılabilir. Hatta bazı matbaalarda bu makineler, harmanlama işinin yanında kâğıt sayma
makinesi olarak da kullanılmaktadır.
Yatay harman makineleri, pahalı olmaları ve oldukça fazla yer kaplaması bakımından,
küçük matbaalar için sıkıntı oluşturur. Yer bakımından çok büyük avantaj sağlayan ve
oldukça ekonomik olan dikey harman makineleri ise orta ve küçük işletmelerin tercih ettiği
makinelerdir.

Şekil 1.4: Dikey harman makinesi (2x10 üniteli)

Şekil 1.5: Dikey harman makinesi (4x12 üniteli)
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Şekil 1.7: Dikey harman makinesi (1x8 üniteli) Şekil 1.6: Dikey harman makinesi (1x12 üniteli)
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1.2. Harman Makinelerinin Çalışma Prensipleri
Harman makinesi ister yatay olsun ister dikey, makine kaç istasyonlu ise ancak o
forma sayısında harman yapabilir. Bu nedenle, harman makinesi ile işe başlamadan önce
harmanlanacak işin forma sayısı ile makinenin istasyon sayısı dikkate alınmalı ve ona göre
harmana başlanmalıdır. Eğer harmanlanacak kitap daha çok formalı ise iş ikiye bölünerek
harman işlemi yapılacak sonra ayrı kısımlar birleştirilerek kitap ya da harmanı yapılacak iş
oluşturulacaktır.

Şekil 1.8: Full entegre harmanlama sistem şeması-I

Harman makinesinde iş öncesi teknik ayarlar yapılır. Sonra makine çalıştırılarak
makinenin giriş istasyonlarında yer alan istiflenmiş kâğıtlar üfleyici vakumlar tarafından
havalandırılır. Emici vakumlar tarafından yerinden alınan kâğıt tabaka, ileri geri hareket
edebilen tutucu tırnaklar tarafından istif üzerinden alınır ve oradan da taşıyıcı makaslara
aktarılır. Taşıyıcı makaslar tarafından toplanarak takım hâline getirilen kâğıtlar çıkış istifine
bırakılır. Çıkış istifinden de bitmiş harman olarak yan tablaya dizilen kâğıdın, harman
makinesindeki yolculuğu bu şekilde son bulmuş olur.

1.3. Harman Makinelerinin Kısımları
Harman makineleri, birbiri ile aynı özelliklere sahip değişik sayıdaki ünitelerden
oluşur. Tüm istasyonların özellikleri aynıdır. Aynı özelliklere sahip bu sabit istasyon
tablalarından kâğıtların alınmasına yarayan tırnaklar, istasyonlar arası taşımayı yapan
makaslar ve sıralı takım hâline getirilen kâğıt topluluklarının yerleştirildiği çıkış istif
tablaları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra makineye mekanik ve dijital komutların
aktarılmasını yarayan kontrol panoları bulunmaktadır.
Bir harman makinesinin kısımlarını kısaca sıralayacak olursak;

Kontrol panosu

Mekanik ünite ( vakum-tırnak-makas)

Kâğıt yükleme ünitesi

Kâğıt istif ünitesi
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Şekil 1.9: Full entegre harmanlama sistem şeması-II
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Aşağıdaki tabloda harman makinesinin kısımları gösterilmiştir.

Ya t a y m a k i n e g ö s t e r g e s i

Dikey
makine göstergesi

İstasyon üst panoları

Çıkış ünitesi

Va k u m l a r

İstif üniteleri

Şekil 1.13: Harman makinesinin kısımları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Harman yapılacak forma sayısı kadar  Kullanılmayacak ünite varsa eğer o
istasyonu devre dışı bırakmayı unutmayınız.
üniteyi etkinleştiriniz.

 Ünitelerin besleme ayarlarını yapınız.  Ünitelere, eşit sayıda tabaka kâğıt dağıtmak,
eksik formalı harmanlama sorununuzu
giderecektir.

 Çıkış ayarlarını yapınız.

 Prova işleminden sonra
ayarlarını kontrol ediniz.
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çıkış

ünitesi

KONTROL LİSTESİ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.

Harmanlanacak işin kaç formalı olduğunu kontrol ettiniz mi?

2.

Harmanlanacak forma sayısı kadar üniteyi (istasyonu)
etkinleştirdiniz mi?

3.

Makinede kullanılmayacak istasyonları (varsa) devre dışı
bıraktınız mı?

4.

Harmanlanacak kâğıtları istasyonlara yerleştirdiniz mi?

5.

Yerleştirme işinde kâğıtların baskı yönlerinin aynı olması
için son kontrolü yaptınız mı?

6.

Harmanlanmış prova örneği aldınız mı?

7.

Forma sayısını göz önünde tutarak çıkış istif ayarını yaptınız
mı?

8.

Kâğıt ebadını dikkate alarak istif siper ayarını yaptınız mı?

9.

İstifin yan poza ve etek-makas yönündeki mesafe ayarlarını
yaptınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi harman makinelerinin özelliklerinden biri değildir?
A)
Kâğıtları havalandırır.
B)
Kâğıtları belli bir düzende toplar.
C)
Kâğıtları istifler.
D)
Kâğıt kırım işini yapar.

2.

“Formalı işlerin, sıralı bir şekilde yan yana getirilerek bir takım oluşturulması işine ne
denir?
A)
Harmanlama
B)
Ciltleme
C)
Baskı
D)
Renk ayrım

3.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi harmanlama işi için geçerli değildir?
A)
Basılı kâğıtları sıralı bir şekilde takım hâline getirir.
B)
Her ne kadar zaman alsa da manuel olarak elle de yapılabilir.
C)
Yatay ve dikey sıralı çalışma imkânı vardır.
D)
Ön-arka baskı yapabilir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi harman makineleri için doğru bir bilgidir?
A)
Kalıp pozlandırma işleminde kullanılır.
B)
Renk ayrım yapmaya yarar.
C)
Kâğıt harmanlama işinde kullanılır.
D)
Bir çeşit masa üstü yayıncılık teçhizatıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi harman makinelerinin kısımlarından değildir?
A)
Kâğıt yükleme tablası
B)
Kâğıt kesme ünitesi
C)
Kâğıt yürütme aparatı
D)
Kâğıt tutucu tırnaklar
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

(
(
(
(

)
)
)
)
(
(
(
(

)
)
)
)

Harman makinelerinin hem dikey hem de yatay olanları mevcuttur.
Harmanlama işi elle de yapılabilen bir baskı sonrası işlemdir.
Harman makineleri ile yalnızca kâğıt kırma katlama işi yapılır.
Harman makinelerinde bulunan kompresör sistemi ile kâğıtlar hem havalandırılır
hem emilir.
Harman makineleri ile aynı zamanda baskı da yapılabilir.
Harmanlama işinde formalar sıra takibi usulüne göre olmalıdır.
Harmanlanan kâğıt artık baskıya hazır bir hâl almıştır.
Harmanlama işi, matbaacılıkta bir çeşit baskı öncesi işlem bölümüdür.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı, modülü tekrar ederek araştırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, baskısı bitmiş bir kâğıdın harman
makinesi ile harmanlanması işini işlem sırasına göre yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde, bünyesinde harman makinesi bulunan matbaalara giderek makine
ile harman yapımında uygulanan işlem sırasını ve işlem yapımı esnasında
uygulanan yöntemleri inceleyip araştırınız.
Topladığınız bilgileri öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla paylaşıp tartışınız.

2. HARMANLAMA MAKİNELERİNDE İŞ
SIRASI
Bilindiği üzere harman makinesi, istasyon tablalarının üzerinde bulunan basılmış
tabaka kâğıtları yerleştirilme sırasına göre toplar ve takım hâline getirir. Bu nedenle işe
başlamadan önce makinenin kâğıt toplama yönüne göre ve sıra numarasına göre formaları
istasyonlara yerleştirmek gerekir. Eğer makinemiz vakumlu ise kâğıt gramajına uygun
vakum ayarı yapmamız kaçınılmazdır.
Mekanik yöntem ile çalışan her makinede olduğu gibi harman makinelerinde de
üretim yaparken, makinenin kendine has belirli özellikleri, kullanım kuralları ve işlem sırası
vardır. Birçok alanda olduğu gibi bu sektörde de değişik markaların ürettiği ve değişik
özellikleri bulunan çeşitli harman makineleri mevcuttur.

2.1. Harmanlama Makinesinde İş Sırası
Harman makinesinde iş sırasını iyi bilmek, üretim esnasında oluşacak fireyi en aza
indirmek demektir. Birçok işlem görüp harmanlama ünitesine gelen basılmış bir kâğıdın
yanlış işlem sonrası atıl duruma gelmiş olması bir taraftan o işin maliyetini arttırırken diğer
taraftan müşteri memnuniyetini düşürür. Bu olumsuz durumun yaşanmaması için harman
makinesi ile iş yapımında uygulanacak iş sırasını iyi bilmek gerekir.
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2.1.1. Klasik Bir Harman Makinesinde İş Sırası


Formaların konulacağı istasyonlar, harmanı yapılacak formaların büyüklüğüne
göre ayarlanır.



Formalar kitapta yer alacakları sıraya göre bu bölümlere yerleştirilir.



Makine çalıştırıldığında forma bölmelerinin yanında bulunan ve bir eksen
üzerine ileri-geri hareket eden forma alıcı kollar, aynı anda forma
birikintilerinin altından çektikleri formaları bölmenin önüne bırakırlar.



Formaların bırakıldığı bu bölüm, belirli aralıklar ve belirli bir hız ile ileri doğru
hareket etmektedir. Tüm formalar bu bölüme bırakılınca, bölümü oluşturan şerit
kendiliğinden sağa doğru bir forma boyunda kayar.



Böylece birinci forma ikinci formanın, ikinci formanda üçüncü formanın
bölmesi önüne gelir. Baştan sona yansıyan bu değişme, alıcı kolun ikinci
hareketle, her formanın üstüne kendisinden sonra gelen formanın düşmesini
sağlar.



Harman makinelerinin alıcı kolları duyarlı biçimde ayarlanabilir. Yani harmanı
yapılacak forma ya da kâğıt arasında, kitap formalarından başka ince ya da kalın
formalar ve kırılmış kâğıtlar var ise alıcı kollar yabancı kâğıtları çekmezler ve
makine tümüyle kendiliğinden durur. Yanlışlığın bulunduğu bölmenin ışığı
yanar ve arıza düzeltilir.
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Şekil 2.1: Harman makinesinde iş akış şeması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler
 Giriş
istifleme
işinde,
ünitelerinin
hazırlanmasında forma sayılarını eşit
 Giriş bölümüne kâğıtları istifleyerek
dağıtmayı unutmayınız.
hazırlayınız.
 Ünitelere yerleştirilecek kâğıtların baskı
yönlerini (etek-makas, ön-arka) kontrol
ediniz.

 Kâğıt toplama tezgâhını hazırlayınız.

 Kâğıt
toplama
tezgâhının
üzerinin
temizleyiniz.
 Kâğıt toplama tezgâhında herhangi malzeme
olmamasına dikkat ediniz.
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 El aletlerini yerleştirirken iş güvenliği
kurallarına dikkat ediniz
 El aletlerini yerleştiriniz.

 Kâğıtların çıkış ünitesindeki ayarlarını
yapınız.
 Çıkış istifi hazırlamada harmanlanacak işin
forma sayısına dikkat ediniz.
 Harmanlanan
karışmaması
hazırlayınız.

takımların
için düzgün

birbirine
bir istif

 Makineyi çalıştırınız.
 Makineyi
çalıştırmadan
önce
diğer
personelin makinede herhangi bir çalışma
yapıp yapmadıklarını kontrol ediniz.
 Makinenin start düğmesine basmadan önce,
makine üzerinde gereksiz herhangi bir
malzeme olup olmadığını kontrol ediniz.
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 Gerekli tüm iş güvenliği ortamı
sağlandıktan
sonra
makineyi
çalıştırınız.

 Makineyi besleyiniz.

 Makinenin beslenmesinde, tüm ünitelerin
eşit miktarda beslenmesini sağlayınız.

 Emicileri kontrol ediniz.

 Değişen her kâğıt gramajına göre emici ve
üfleyici vakum ayarlarını yapınız.

 Kâğıt gramajı ile vakum ayarlarını doğru
orantılı olarak değiştirmeyi unutmayınız.
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 Sırayı kontrol ediniz.

 Harmanlama işinde en önemli unsurun,
forma sıra takibi olduğunu ve bu nedenle bu
işlem basamağında çok dikkat etmeniz
gerektiğini unutmayınız.

 Harmanlanmış prova örneğini yetkili birime
ileterek seri işlem için onay alınız.

 İş onayı alınız.

 Makinenin hızını arttırırken harmanlanan
işin gramajına ve forma sayısına dikkat
ediniz.
 Makineyi hızlandırınız.
 Tüm kontroller yapıldıktan sonra seri
üretime geçiniz.
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 Harmanı biten grubu istifleyiniz.

 İstiflemede
takımların
karışmamasına dikkat ediniz.
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birbirine

KONTROL LİSTESİ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.

Harmanlanacak işin forma sayısını kontrol ettiniz mi?

2.

Harmanlanacak forma sayısı kadar üniteyi etkinleştirdiniz mi?

3.

Yerleştirme işinde kâğıt baskı yönünü kontrolü ettiniz mi?

4.

Kâğıt toplama tezgâhının üzerinden gereksiz araç gereçleri
aldınız mı?

5.

Kâğıt toplama tezgâhını temizlediniz mi?

6.
7.
8.
9.

İş esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz el aletlerini temin ettiniz
mi?
Forma sayısını göz önünde tutarak çıkış istif yükseklik ayarını
yaptınız mı?
Harmanlanacak kâğıdın ebadını dikkate alarak istif mesafe
ayarlarını yaptınız mı?
Taşıyıcı makasların kâğıt bırakma hızına uygun, çıkış mesafe
ayarlarını yaptınız mı?

10.

Makineyi çalıştırmadan önce tüm personeli uyardınız mı?

11.

Makineyi çalıştırmadan önce makine üzerinde herhangi bir
araç-gereç olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

12.

Forma sıra takibini yaptınız mı?

13.

Ünite beslemelerini kontrol ettiniz mi?

14.

Makineyi çalıştırdınız mı?

15.

Kâğıt gramajına göre emici ve üfleyici vakum ayarlarını
yaptınız mı?

16.

Örnek prova aldınız mı?

17.

İş onayı aldınız mı?

18.

Makinenin hızını arttırdınız mı?
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Kırılan formalı kâğıtların harmanlanmadan önce herhangi bir nedenle bekletilmesi
gerekiyor ise bu bekleme esnasında aşağıdaki kurallardan hangisi uygulanmalıdır?
A)
Paketlenip yatay olarak pres altında bekletilmeli
B)
Paketlenip dikey olarak pres altında bekletilmeli
C)
Paketlenmeden yatay olarak boş alanda bekletilmeli
D)
Fark etmez

2.

12 istasyonlu bir harman makinesinde aynı anda en fazla kaç forma kâğıt olabilir?
A)
12
B)
24
C)
36
D)
48

3.

İstasyonların üst üste bulunduğu ve yer tasarrufu sağlayan harman makinesi çeşitlerine
ne denir?
A)
Uzun harman makineleri
B)
Yatay harman makineleri
C)
Kısa harman makineleri
D)
Dikey harman makineleri

4.

Harman makinesinde iş sırası, sıralı olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A)
Emici - makaslar - tırnaklar-yürütme - giriş istif - üfleyici - çıkış istif
B)
Giriş istif - üfleyici- emici- makaslar- tırnaklar-yürütme - çıkış istif
C)
Giriş istif - makaslar- tırnaklar- üfleyici- emici- yürütme - çıkış istif
D)
Emici – makaslar - tırnaklar - giriş istif – üfleyici - yürütme - çıkış istif

5.

Harmanlama işi matbaaların hangi bölümünde yapılmaktadır?
A)
Baskı öncesi atölyesi
B)
Baskı sonrası atölyesi
C)
Baskı atölyesi
D)
Hepsi
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

6. ( )
7. ( )

Dikey harman makineleri yatay harman makinelerine oranla daha az yer kaplar.
Bir harman makinesi üzerinde bulunan istasyon sayısı kadar tabaka kâğıt
harmanlayabilir.
8. ( ) Harman makineleri ile kâğıt kırma katlama işi yapılır.
9. ( ) Harman makineleri ofset baskı bölümünde bulunur.
10. ( ) Bir harman makinesinde iş sırası genel anlamda şu şekildedir; Giriş istif - üfleyiciemici- makaslar- tırnaklar-yürütme - çıkış istif
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11. ( ) Harman makinelerinde harmanlanacak kâğıt gramajı artınca emici ve üfleyici
vakum ayarları arttırılmalıdır.
12. ( ) Harmanlama makilerinde yalnızca basılmamış ham kâğıtlar işlem görür.
13. ( ) Harmanlama işi, bir baskı sonrası işlem türüdür.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı modülü tekrar ederek araştırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, harman hatalarını tespit edebilecek ve bu
hataları giderebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Çevrenizde bulunan ve bünyesinde harmanlama makinesi bulunan matbaalara
giderek harmanlamada oluşabilecek hataları, bu hataların nedenlerini ve
bunların en aza indirgenmesinin nasıl yapıldığını inceleyip araştırınız.
Topladığınız bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. HARMAN HATALARI
Kitap formalarının, sıra numarasıyla yan yana getirilerek tam bir takım oluşturulması
işlemine kitabın harmanı, bu işin yapılmasına da harman açmak; formaların ve kâğıtların üst
üste ya da iç içe konmaları yoluyla takım elde edilmesine, harman işleri denildiğini
biliyoruz. Yapılan bu harmanlama işinde oluşan hatalara da harman hataları denilmektedir.

3.1. Harman Hataları
Matbaacılık sektöründe, baskı sonrası işlemler insan emeğinin en çok kullanıldığı
bölümdür. Bu yüzden yapılan işlerde hata oranı diğer kısımlara oranla bu bölümde daha
fazla olmakta, dolayısıyla fire artmaktadır. Bu nedenle bu bölümde çalışanlar çok daha fazla
dikkatli olmalıdır. Dikkatsiz ve düzensiz bir çalışma şeklinde, meydana gelen fire ve buna
bağlı olarak oluşan maddi zararın yanında zaman kaybı da kaçınılmazdır. Baskı sonrası
makinelerdeki teknolojik gelişmeler üretimin daha hızlı olmasını sağlayarak zaman kaybını
önlemektedir. Ayrıca daha az emekle, daha kaliteli bir sonuca ulaşmamızı sağlamaktadır.
Harman makineleri sayesinde iş çok daha seri ve ucuza mal edilirken, yalnızca iş
tecrübesinin yeterli olmadığı, tecrübenin yanında makine ile ilgili bazı teknik bilgilerin de
bilinmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Kullanılan makinenin özellikleri ne kadar iyi bilinirse
harmanlama işi de o oranda daha verimli gerçekleşir. Tabi ki en büyük amaç olmasına
rağmen, hiçbir işletmede verim %100 değildir, mutlaka bir verim kaybı oluşacaktır. Ancak
burada önemli olan kaybı (fireyi) en aza indirgemektir.
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Genel anlamda oluşabilecek harman hataları aşağıda sıralanmıştır.










Ters kâğıt yerleştirme (yanlış harmanlama)
Hatalı forma takibi
Çift kâğıt alma
İstasyon atlama (eksik harmanlama)
Fazla giriş ve çıkış istifi
Kontrolsüz makine hızı
Kâğıt sıkıştırma
Fazla veya az vakum
Kâğıt ucu yırtılması (fazla makas gücü)

Harmanlama işinde sıralamadan dolayı oluşacak fireyi azaltmak için çok eskiden beri
uygulanan temel bir yöntem vardır. Bu yöntem; forma basılırken herhangi bir (genelde
3.kırım) kırım katının tam üzerine tesadüf edecek şekilde bir kadrat kare siyah bir işaret
basılır. Harman çekilmiş bir takım kitabın sırt tarafına bakıldığı zaman formaların sırada
olup olmadığı bu işaret sayesinde rahatlıkla kontrol edilebilir.
Harmanlama işinde oluşan hatalar, daha çok dikkatsizlik sonucu meydana
gelmektedir. Dikkatsizlik sonucu yanlış dizilmiş bir harman sırası ile yapılan harmanlama işi
belki işin tamamının çöpe atılmasına neden olacaktır. Bu olay, baskı öncesi birkaç filmin
veya baskı esnasında birkaç tabaka kâğıdın veya da birkaç kalıbın fire verilmesi ile
kıyaslanamayacak kadar önemli bir hatadır. Dikkatsizlik sonucu oluşacak böyle bir hatanın
yanı sıra periyodik bakımı yapılmamış makinelerde de fire vermek tüm işlerde olduğu gibi
harmanlamada da kaçınılmaz bir gerçektir.
Hatalı harmanlamaya neden olan bazı unsurlar aşağıda belirtilmiştir.







Formaların makine aparatına yanlış yerleştirilmesi
Fazla veya az makine hızı
Yanlış kombinasyon ayarı
Harmanlanan formaların yanlış dizilmesi
Az veya fazla vakum gücü
Yetersiz aydınlatma
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Rutin kontroller yapınız.

Öneriler
 Oluşacak hatayı tespit etmeye çalışınız.

 Kâğıt sıkışması
 Fazla vakum
 Ters kâğıt yerleştirme

 Oluşabilecek
çalışınız.

hataları


gidermeye 




Kontrolsüz makine hızı
Çift kâğıt alma
İstasyon atlama
Fazla istif
Kâğıt ucu yırtılması (fazla makas gücü)

 Gibi durumların oluşmaması için gerekli
önlemleri alınız.
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KONTROL LİSTESİ
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.

Rutin kontrolleri yaptınız mı?

2.

Oluşabilecek hatalara karşı gerekli önlemleri aldınız mı?

3.

Kâğıt sıkışması hatasını giderdiniz mi?

4.

Fazla vakum hatasını giderdiniz mi?

5.

Ters kâğıt yerleştirme hatasını giderdiniz mi?

6.

Kontrolsüz makine hızı hatasını giderdiniz mi?

7.

Çift kâğıt alma hatasını giderdiniz mi?

8.

İstasyon atlama hatasını giderdiniz mi?

9.

Fazla istif hatasını giderdiniz mi?

10.

Kâğıt ucu yırtılması hatasını giderdiniz mi?
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Evet
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir harman hatası olabilir?
A) Ton utma
B) Arka verme
C) Sayfa sıra yanlışlığı
D) Fazla forsa

2.

Aşağıdakilerden hangisi harmanlama makinesi ünitelerinden biridir?
A) Mürekkep ünitesi
B) Kâğıt giriş tablaları (istasyonlar)
C) Baskı ünitesi
D) Nemlendirme ünitesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi harmanlamada iş sıra takibinden biri değildir?
A) Kâğıdın takım hâline getirilmesi
B) Kâğıdın makaslar tarafından alınması
C) Kâğıdın emilmesi
D) Kâğıdın kırılması

4.

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Basılmış kâğıtlar, harman makinesinde forma sırasına göre yerleştirilmelidir.
B) Harman işi yalnızca basılı işler için yapılır.
C) Baskı yapılabilecek her türlü materyal, harman makinesinde harmanlanabilir.
D) Harman makineleri alan olarak çok az yer kaplar.

5.

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca harman makinelerinde yapılabilen bir işlemdir.
A) Kâğıdın kesilmesi.
B) Kâğıdın harmanlanması.
C) Kâğıdın ciltlenmesi.
D) Kâğıdın basılması.
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

6. ( )

Dikey harman makineleri ile çalışırken, yatay harman makinelerine göre daha
fazla fire verilir.
7. ( ) Harmanlama işinde yapılacak herhangi bir hatanın telafisi imkânsızdır.
8. ( ) Harman makineleri ile çalışırken, kontrol panolarında yapılan ayarlar sabittir,
hiçbir şekilde değiştirilemez.
9. ( ) Elle yapılan harmanlama işi, makine ile yapılan harmanlama işinden daha seri
olur.
10. ( ) Bir harman makinesinde iş akış sırasının önemi yoktur.
11. ( ) Harman makinelerinde harmanlanacak kâğıt gramajı düşünce emici ve üfleyici
vakum ayarları azaltılmalıdır.
12. ( ) Harmanlama makinelerinde istasyonlara yerleştirilecek kâğıdın sıra takibi çok
önemlidir.
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DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı modül sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz.
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı; modülü tekrar ederek, araştırarak ya da
öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST (YETERLİLİK ÖLÇME)
Baskısı yapılmış bir kitabın harmanlanması için;



Harman makinesinin işe hazırlanmasında gerekli olan işlemleri yapınız.
Makinede harmanlama işini yapınız.

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz.
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki kontrol listesine göre
değerlendiriniz.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Harmanlanacak işin kaç formalı olduğunu kontrol ettiniz
mi?
Harmanlanacak forma sayısı kadar üniteyi (istasyonu)
etkinleştirdiniz mi?
Makinede kullanılmayacak istasyonları (varsa) devre dışı
bıraktınız mı?
Harmanlanacak kâğıtları istasyonlara yerleştirdiniz mi?
Yerleştirme işinde kâğıtların baskı yönlerinin aynı olması
için son kontrolü yaptınız mı?
Kâğıt toplama tezgâhını temizlediniz mi?
İş esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz el aletlerini temin
ettiniz mi?
Forma sayısını göz önünde tutarak, çıkış istif yükseklik
ayarını yaptınız mı?
Harmanlanacak kâğıdın ebadını dikkate alarak istif mesafe
ayarlarını yaptınız mı?
Taşıyıcı makasların kâğıt bırakma hızına uygun, çıkış
mesafe ayarlarını yaptınız mı?
Makineyi çalıştırmadan önce tüm personeli uyardınız mı?

12.

Makineyi çalıştırmadan önce makine üzerinde herhangi bir
araç gereç olup olmadığını kontrol ettiniz mi?

13.

Forma sıra takibini yaptınız mı?

14.

Makineyi çalıştırdınız mı?

15.

Kâğıt gramajına göre emici ve üfleyici vakum ayarlarını
yaptınız mı?
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16.

Örnek prova aldınız mı?

17.

İş onayı aldınız mı?

18.

Makinenin hızını arttırdınız mı?

19

Rutin kontrolleri yaptınız mı?

20.

Oluşabilecek hatalara karşı gerekli önlemleri aldınız mı?

21.

Oluşan hataları giderdiniz mi?

22.

Harmanı bitmiş takımları düzgünce istiflediniz mi?

34

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D
A
D
C
B
D
D
Y
D
Y
D
Y
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

A

3.

D

4.

B

5.

B

6.

D

7.

D

8.

Y

9.

Y

10.

D

11.

D

12.

Y

13.

D

35

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1.

C

2.

B

3.

D

4.

A

5.

B

6.

D

7.

Y

8.

Y

9.

Y

10.

Y

11.

D

12.

D
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