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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Gemi Yapımı

DAL/MESLEK

Tekne ve Yat Yapımı

MODÜLÜN ADI

Kompozit Tekne Ve Yat Kalite Kontrol

MODÜLÜN TANIMI

Kompozit tekne ve yat kalite kontrolü ile ilgili bilgi, beceri ve
tavırların kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL
YETERLĠK

Kompozit tekne ve yat kalite kontrolü yapmak

MODÜLÜN AMACI

Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe
uygun olarak istenilen standartlarda kompozit tekne ve yat
kalite kontrol yapabileceksiniz.
1. Malzeme depolama ve kontrolünü yapabileceksiniz
2. Ġstenilen standartlarda üretim sürecindeki ölçümler ve
cihazları ile kontrolü yapabileceksiniz
3. Tekniğe uygun olarak imalat sonrası ölçümlerin
kontrolü yapabileceksiniz
4. Tekniğe uygun olarak kalıptan çıkarma ve tamir bakım
kontrolü yapabileceksiniz

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Yat imalatı yapımı için gerekli olan tersane ortamı.
Donanım: Kompozit tekne ve yat kalite kontrol ölçüm
cihazları

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

1.
2.
3.

Her faaliyet sonucunda kazanılan beceriler ölçülmelidir.
Her modülün sonunda kazanılan yeterlikler ölçülmelidir.
Dersin sonunda Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre ölçme ve
değerlendirme yapılacaktır.

iv

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülde, kompozit tekne ve yat yapımı öncesi, yapımı esnasında ve üretim
sonrasında kalite kontrol ile ilgili iĢlemleri uygulayabileceksiniz.
Kalıbı hazırlanmıĢ bir modelin dökülmesi, kalıptan çıkarılıĢı ve kalite kontrol iĢlemleri
hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz bu ders modülünden uygulamalara bizzat katılarak
maksimum verim elde edebileceksiniz.
Kompozit bilimi son yıllarda tekne ve yat sektörünün parlayan yıldızı haline
gelmekte, ağırlıktan tasarruf ve maksimum dayanım gerektiren iĢlerde kullanılmaktadır. Son
zamanlarda uzay uçak sanayinde hak ettiği yeri almıĢtır. Günümüzde 40 metre üzeri mega
yat projelerinde fiber teknolojisi kullanılmaktadır. Her türden teknenin; ister metal ister
ahĢap olsun kompozit bilimine ve avantajlarına ihtiyacı vardır. Bu modülü layıkı ile öğrenip
gerekli uygulamalara bizzat katıldığınızda mesleğin en önemli konularından birini öğrenmiĢ
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Öğrenci, gerekli ortam ve ekipman sağlandığında istenilen standartlarda malzeme
depolama ve kontrolü yapabilecektir.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız,
malzeme depolama ve kontrolü konusunu kavramanız daha kolay olacaktır.



Reçine ve reçine esaslı kimyasalların depolanma koĢullarını araĢtırınız.
Kimyasalların depolanması konusunda alınması gereken güvenlik tedbirleri
hakkında yetkililer ile söyleĢi yapınız.

1. MALZEME DEPOLAMA VE KONTROLÜ
1.1. Malzemelerin Özelliklerine Göre Depolama ĠĢlemleri
1.1.1. Deponun Konum Ve Fiziksel Özellikleri
Isı geçirgenliği daha az yani ısıl izolasyonlu bir depoyu kullanmakta fayda vardır.
Direk güneĢ ıĢınlarına maruz kalmayan ve Sel ve su baskınları açısından korunaklı alanlar
tercih edilmelidir.

Resim 1.1: Duvar izalasyon örneği
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1.1.2. Depolama Süreleri
Poliüretan köpük ve elyafın herhangi bir kullanım zaman kısıtlaması yoktur. Sonsuz
ömürlü olarak düĢünebiliriz. Fakat kimyasal malzemelerde reçine ve katkılarında belirli
sınırlamalar var üreticinin ön gördüğü sürelere son kullanma tarihlerine dikkat etmek
gereklidir.
Not: Eğer bir malzemenin son kullanma ömrü geçmiĢse kullanıcı, üreticiyle temasa
geçip malzemenin bir örneğini hazırlayıp üreticiye gönderirse ve üreticide kabul edilebilir
değerlerde görürse o malzeme kullanabilir. Kullanma tarihinin geçmesinin bu durumlarda
manası yoktur. Eğer üretici onaylıyorsa o malzemeye kullanabilirsiniz. Bu süre (3-4-5)
maksimum 6 aydır.
ġARJ/LOT NO:

1320981

ÜRETĠM TARĠHĠ:

12.10.2012

NET AĞIRLIK:
18 Kg

SON KULLANMA TARĠHĠ
6 Ay

Resim 1.2: Ürün son kullanma tarihini gösterir tablo

1.1.3. Depolama Kap veya Torbaları
Kimyasal malzeme olarak sadece reçine yoktur bilindiği gibi Epoksilerde epoksinin
harları var. Vinilister ve Polyester reçinelerde ma, mek50, mek60, lpt, trigonost, kobalt gibi
çok çeĢitli kimyasal malzemeler vardır. Bu malzemelerde farklı ortamlarda tutulmalı MEKP
ve KOBALT kesinlikle bir araya getirilmemeli bunun sebebi ise tepkimeye girerek yanıcı ve
zarar verici olmalarıdır.


Mekp: ġeffaf, su gibi bir malzemedir. SertleĢtirmeyi sağlar. Normal oranı %5‟
tir. Yanıcı bir malzeme olup reçineye mümkün olduğunca hassasiyetle (ufak
miktardaki karıĢım hazırlamada ölçekli bir enjektör veya damlalık kullanılabilir)
SertleĢtirici unutulduğu takdirde reçine hiçbir zaman tam sertleĢmeyecek, tam
mukavemetine ulaĢmayacak ve su geçirmezlik özelliği kaybolacaktır.

Resim 1.3: Mekp
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Kobalt: Koyu mor-patlıcan renginde bir sıvıdır. Hızlandırıcıdır. SertleĢme
süresini etkiler. Normal oranı %2‟dir.

Resim 1.4: Kobalt

Hiçbir suretle mekp ve kobalt birbiriyle temas ettirilmemelidir ve depolanmamalıdır.
Aksi durumda patlama veya yanma olayı meydana gelir. Reçine hazırlarken mutlak suretle
kiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.

Resim 1.5: Yanıcı Madde sembolü

Günümüzde çoğu reçine ve reçine esaslı kimyasallar üreten firmalar reçinelerini
hızlandırıcı ilave edilmiĢ olarak piyasaya sürmektedirler. Amaç; mekp ile karıĢtırma
esnasında olası yangın gibi kaza olaylarının önüne geçmektir.
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Resim 1.6: Hızlandırıcı ilave edilmiĢ polyester reçine

1.1.4. Depolama Ortamının Özellikleri
Reçine, açılmamıĢ ve zarar görmemiĢ ambalajında sıcaklığı 5°C - 30°C arasında,
kapalı ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Reçine özellikleri saklama süresince değiĢebilir.
Raf ömrü yüksek sıcaklıklarda azalır ve reçinenin özelliklerini değiĢtirebilir. Stiren içeren
doymamıĢ polyester reçinelerin raf ömrü ıĢığa maruz kaldığında önemli ölçüde azalır.
Karanlık ve %100 ıĢık geçirmeyecek Ģekilde muhafaza edilmelidir.
ĠklimlendirilmiĢ olmalı klimayla kontrol edilmesi nemden uzak olması gereklidir.
Burada iki önemli durum söz konusudur: Sıcaklık ve bağıl nem oranları

Resim 1.7:Reçine depolama
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Reçine hazırlama:
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢin gereğine uygun olarak reçine temin
ediniz.

 Reçine çeĢitlerini ve sağladığı avantaj ve
dezavantajlarını okuyunuz.

 Uygun ortam değerlerini ölçünüz.

 Oda termometresi kullanabileceğiniz
gibi. Dijital göstergeli termometre
kullanabilirsiniz.

 Reçine konpanentlerini belirleyiniz.

 Mekp ve kobalt elementlerini okuyunuz
ve kullanılması konusunda dikkatli
davranınız.

 Uygun miktarda reçineyi bir kaba alınız.

 Seçeceğiniz kap çalıĢmanızla orantılı
büyüklükte olmalıdır.

 Mekp sertleĢtirici ilavesi yapınız.
 Kobalt hızlandırıcı ilave ediniz.

 Damlalık yardımıyla 3-4 damla olarak
damlatınız. Bu oran yarım maĢrapa
reçine için geçerlidir.
 Mekp iyice karıĢtırıldıktan sonra kobalt
ilave edilmelidir.

 Bir çubuk yardımıyla karıĢtırınız.
 Bir fırça veya rulo yardımıyla
uygulayınız.

 KarıĢtırırken hava kabarcığı yapmamaya
dikkat ediniz. Zira kompozit yapı da
hava kabarcığı istenmez.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.Deponun fiziksel özelliklerinden hangisi aĢağıdakilerden biri olmamalıdır?
A) Sel ve su baskınlarına karĢı korunaklı olmalıdır.
B) Direk güneĢ ıĢığı almalıdır.
C) Isıl izolasyonu olmalıdır.
D) Nem ve sıcaklık oranı sürekli kontrol edilmelidir.
2.Polyester reçinenin depolanma süresi ortalama olarak kaç aydır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
3.Metil Etil keton Peroksitin ( Mek-p ) karıĢıma kattığı özellik hangisidir?
A) Hızlandırır.
B) SertleĢtirir.
C) YavaĢlatır.
D) Sıcaklığı arttırır.

4.Kobaltın karıĢıma kattığı özellik hangisidir?
A) SertleĢtirir.
B) YavaĢlatır.
C) Hızlandırır.
D) Nemi arttırır.
5.Mekp ve Kobaltın karıĢtırılması ile ilgili hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)

Mek-p önce katılmalıdır.
Kobalt önce katılmalıdır.
Mek-p ve Kobalt birbiriyle direk karıĢtırılmalıdır.
Mek-p ve Kobalt birbiriyle direk temas etmeyecek Ģekilde karıĢtırılmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında istenilen standartlarda üretim sürecindeki
ölçümler ve cihazları ile kontrolü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız üretim
sürecindeki ölçümler ve cihazları ile kontrolü konusunu kavramanız daha kolay olacaktır.


Üretim sürecindeki ölçümler ve cihazları ile kontrolü araĢtırınız.

2. ÜRETĠM SÜRECĠNDEKĠ ÖLÇÜMLER VE
CĠHAZLARI
2.1. Tekne Kalıbının Uygunluk Ölçümleri
Kompozit tekne ve yat imalatına ilk önce yapılmak istenen teknenin ahĢaptan
modelinin üretilmesi ile baĢlanır. Unutulmamalıdır ki kalıp modelin bire bir kopyasıdır ve o
kalıptan dökülen ürünler modelin birer kopyaları halini alırlar. Modeldeki hata veya
endazesinden kaynaklı simetri kayıpları olduğu gibi modele yansır. Tüm bunların bilinciyle
kalıplar ürünlerden daha titiz bir çalıĢma ile oluĢturulurlar.
Tekne kalıbı polyester döküm iĢlemlerine baĢlamadan önce yüzey kontrolü yapılır.
Yüzeylerin konumlarının ölçümleri nivo ile yapılır.
Konum Ölçümleri (Nivo)








Nivo bir sıvı yüzeyinin yataylığı prensibinden yararlanılarak tasarlanmıĢtır.
Nivo yükseklik farkı ölçmeye yarayan cihazlardır.
Gözlemler bir ölçü dürbünü ile yapılmaktadır. Sehpa ve mira ile birlikte
kullanılır.
Nivo alt kısım üç düzeçleme vidası ve az hareket vidasından oluĢmaktadır.
Üst kısım dönebilir sekilde alt kısıma bağlanmıĢ olup dürbün, küresel düzeç,
kompansatör ve okülerden oluĢmaktadır.
Alt kısımdaki üç düzeçleme vidası ve küresel düzeç nivonun kabaca
yataylanmasında kullanılır.
Az hareket vidası nivoyu kolay hedefe yöneltmek için kullanılır.
9

Resim 2.1: Nivo Cihazı

2.1.1. Tekne Kalıbı Ölçümleri
2.1.2.1. Eğri Yüzeyler
Tekne kalıbının ölçümü alınırken, en doğru ve en detaylı sonuç almak için Lazer
Tracking (lazerli takip)cihazını teknenin 5 farklı eksenine koyarak 3 Dimension(3 boyutlu)
autocad çizime aktarılır. Bu yöntem kullanılarak kompozit teknelerde seri üretim aĢaması
hızlandırılır ve %100 doğru ve kesin sonuçlar elde edilir.

Resim 2.2: Eğri yüzey ölçümleri

Tekneyi ölçmek için originden 3 farklı eksen alınıp (X(uzunluk) Y(geniĢlik)
Z(yükseklik)) ölçme iĢlemine centerline‟dan baĢlanır.
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Resim 2.3: Eksen ölçümleri

2.1.2.2. Yapı Elemanlarının YerleĢimleri
Teknenin iç bölmelerini sınırlandıran yapılara perde denir. Perde yaĢam mahallerini
birbirinden ayırır.

Resim 2.4: Perdenin yerleĢimi

Güverte üstü kaidelerin yerleĢtirilmesi:
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Resim 2.5: Güverte üstü kaideler

2.2. Sıcaklık Ölçüm Cihazları Ġle Ortam Sıcaklıklarının Ölçümü
El yatırması için uygun olarak ortam sıcaklığı ölçülmeli, kalıp dökülecek ortam
sıcaklığı ile malzeme miktarı önemlidir. Çünkü ortam sıcaklığına göre yatırma iĢlemi
yapılmaktadır. Bu sebeple örnek olarak 38 derecelik bir ortamda reçine içine karıĢtırılan mek
miktarı 20 derecelik bir ortamda karıĢtırılma oranı bir olmamakla birlikte diğer malzemeleri
de etkiler. Ortam sıcaklığı mek ve kobalt miktarını da etkilemektedir.

Resim 2.6: Nem ve sıcaklık ölçüm aleti
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2.2.1. Sıcaklık Ölçüm Cihazları
Bir enerji Ģekli olan ısı ile ısı derecesi olan sıcaklık birbirinden farklıdır. Isı bir cismin
uzamasına, genleĢmesine, buharlaĢmasına, erimesine, sıcaklığın artmasına ve bir iĢ
yapmasına sebep olan fiziksel enerji olarak tanımlanmaktadır.
Sıcaklığın tam bir tanımını yapmak oldukça zordur. Bir maddenin ısıl durumunu
belirten sıcaklık, ısının bir araç veya cihazla ölçülerek bilinen ölçü sistemlerine
dönüĢtürülmüĢ halidir.
Isı, ancak transferiyle bir cismin sıcaklığının artmasına neden olduğu zaman
hissedilebilir. Bir maddenin sıcaklığını1 derece artırabilmek için gerekli ısıya özgül ısı denir.
Isı birimi iĢ birimi ile aynıdır; yani joule (J)`dür. Eski bir alıĢkanlık olarak kalori (cal)
de kullanılmaktadır. 1 kalori, 1gram suyun sıcaklığını 14,5°C 'den 15,5°C 'ye yükseltmek
için gerekli olan ısı miktarıdır. 1 kalori = 4,187 joule „dür. Isı, iĢ tarafından üretilir ve yine iĢ
yapmak için ısı kullanılır. Isı, yüksek sıcaklıktaki bir kaynaktan düĢük sıcaklıktaki bir
kaynağa doğru akar.
Ġki farklı sıcaklıktaki cisim birbirleri ile temas ederse sıcak olan cisim soğurken, soğuk
olan cisim ısınıp sonunda iki cisim termodinamik bakımdan denge durumuna ulaĢır.

Resim 2.7: Nem ve sıcaklık ölçüm aleti

2.3. Nem Ölçüm Cihazları Ġle Ortamın Düzenli Aralıklar Ġle Ölçümü
Herhangi bir sıcaklıktaki havanın taĢıdığı su buharının, aynı sıcaklıkta taĢıyabileceği
azami su buharına oranına nispi nem denir. Mutlak Nem (Su buharı yoğunluğu) Su buharı
basıncı 1 m3 havanın ihtiva ettiği su buharının ağırlığına bağlıdır. 1m3 havanın içindeki su
buharının ağırlığına mutlak nem denir.
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2.3.1. Nem Ölçüm cihazları
Nem Ölçmede Kullanılan Metotlar:

Psikrometrik ölçümler

Higrogkopik maddelerin boyutlarının değiĢmesi esasına dayanan metot (saçlı
higrometre ve benzeri metotlar)
Piskrometre ÇeĢitleri
Psikrometreleri, havalandırma Ģekline göre iki kısma ayırabiliriz.


Basit Psikrometreler (tabi vantilasyonlu tip): Bir kuru ve bir ıslak
termometrenin meydana getirdiği takıma psikrometre denir.



Suni Havalandırılmalı Psikrometreler: Bu tip psikrometrelerin, basit
psikrometrelerden farkı, suni havalandırma kaynağına sahip olmalarıdır. Sabit
kasa tipi psikrometreye, aspiratör denilen hava akımı temin eden cihaz takılarak
bu psikrometreler elde edilir.

Resim 2.8 :Psikometre

2.4. Kalıpta Bulunan Malzemenin Fiziksel Özelliklerinin Takibi
Kalıba el yatırması laminasyonu ile yatırılmıĢ reçine ile elyafın sertleĢmesi karıĢıma
katılan sertleĢtirici ve hızlandırıcının etkisi iledir. Ortam sıcaklığına ve iĢin yetiĢtirilmek
istenen süresine göre ilave edilecek konpanentlerin miktarı değiĢtirilebilir.
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2.4.1. Malzemelerde KatılaĢma Özellikleri
Polyester reçineler koyu kıvamlı ve zor akan, neredeyse renksiz sıvılardır. Ġki bileĢenli
bir reçine olup, sertleĢmesi için katalizör etkisi gösteren MEKP adıyla bilinen organik
peroksit'lerin ilavesi gerekir. (% 1-2 oranında) SertleĢme süresi ortam sıcaklığına bağlı olup,
sertleĢtirici de denilen katalizörlerin karıĢımdaki payına bağlıdır. Reaksiyonu yavaĢlatmak
gerektiğinde inhibitör adı verilen katkılar kullanılır. Reçinenin normal oda sıcaklığında
sertleĢebilmesi için 3. bir malzemeye ihtiyaç vardır. Hızlandırıcı adı verilen bu malzeme
bazen reçinenin içine önceden karıĢtırılmakta ve reçine bu Ģekilde piyasaya verilmektedir.
Hızlandırıcıyı polyestere karıĢtırmak dikkat ister, karıĢım sırasında oluĢan kimyasal
reaksiyon bir patlama oluĢturabilmektedir. Polyester reçinelerinin temel maddesi Styrol hafif
zehirleyici özellikte ve reaksiyon sırasında buharlaĢan bir malzemedir. Polyester
atölyelerinden veya yeni teknelerden bildiğimiz koku uçan Styrol 'ün kokusudur.
Polyester reçineleri soğuk ve rutubete duyarlıdırlar. Kaliteli tekneler üretmek için
yapım iĢlemi ve teknenin sertleĢmesi süresince atölyede sıcaklık ve rutubetin kontrol altında
tutulması gerekir.
Polyester kelimesi, bileĢik bir kelime olup, "çok anlamındaki " POLY " ve organik bir
tuzu ifade eden kimyasal bir terim olan " ESTER " den oluĢur. Polyester ifadesini "ÇOK
SAYIDA ORGANĠK TUZ" olarak ta ifade edebiliriz. Ayrıca ester molekülleri zincirini
POLĠMER olarak da tanımlayabiliriz.


Polyester reçine donma süresi:

ÇabuklaĢtırmak için;
o
Isı arttırılabilir,
o
Katalizör miktarı arttırılabilir,
o
Promoter katılabilir.


YavaĢlatmak için;
o
Isı azaltılabilir,
o
Katalizör miktarı azaltılabilir.
o
Ġnhibitör katılabilir.

2.5. Boya Uygulamalarının Kalınlık ve Yoğunluklarının Ölçümü
Boya, kapladığı yüzeyi yıpratıcı maddelerden korumak, renklendirerek ondan güzel bir
görünüm elde etmek için kullanılır. Boyanın iyi tutması için ise boyanacak olan yüzeyin iyi
temizlenmesi ve hazırlanması gerekir.
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Resim 2.9: BoyanmıĢ bir motoryat

Birinci kat, mat boya olursa üst kat boya daha iyi tutar. Bu bakımdan astar çekilip
iyice kuruduktan sonra üst kat parlak boya çekilir. Astar boya hem ahĢaba iyi nüfuz eder
hem de kalın olduğu için pürüzleri önler. Eğer ahĢap üzerinde cam elyaf varsa zımparalanıp
yüzeyi düzeltildikten sonra yoklama macunundan baĢlayarak aynı iĢlemler uygulanır.
Uygulama aĢamasında boya için uygun bir zeminin oluĢması büyük önem taĢır. Atölye
koĢullarına bağlı olarak havanın sıcak, nem oranının az olduğu ilkbahar ayları (nisan, mayıs)
bu iĢ için en uygun zamandır. Boyaların sürülmesi fırçayla, ruloyla ya da sprey tabancasıyla
mümkündür. Ancak sprey tabancası pahalı bir donanım gerektirir. Macunlar ise spatulayla
sürülür. Boyaların ve macunların karıĢım oranları ve kuruma süreleri fabrikasına göre
değiĢiklik gösterir. Ancak genel olarak 8 ile 24 saat arasındaki sürelerden sonra bir sonraki
kat uygulamasına geçilir. Tam olarak kurumaları ya da sertleĢmeleri için ise 7 gün gereklidir.
Boya kalınlığının ölçüsü ise tekne üzerine elyaf kaplandığında kullanılacak elyaf ve
epoksi kalınlığı 3 mm, macun kalınlığı 3 mm‟dir. Epoksi astar, son kat astarı ve son kat 3
ünün toplam kalınlığı 300 mikrondur. Tekne üzerine atılan her bir kat boya 0,7 - 0,8 mm
değerindedir. Ama ölçüleri en yakın değere yuvarlayarak kalınlığı kolaylaĢtırılır. Buna göre
ise atılan her bir kat boya 1 mm kalınlığındadır. Sabit olan boya kalınlığı her teknede
standart olarak 3-4 mm`dir. Bu değer bazen 6-7 mm`yi bulabilir. Bu tamamen tekneyi
yapanın veya tekneyi yaptıranın isteğine göre değiĢebilir. 1 mm kalınlığındaki boya ölçüsü
100 mikron‟a eĢdeğerdir. Buna göre teknede kalınlık ölçüleri 300-400 mikron arası
değiĢmektedir.

2.5.1. Boya Kalınlık Ölçüm Cihazları
BoyanmıĢ bir tekne üzerindeki boyanın kalınlığı belirli periyodlarda ölçülerek yeniden
boyanması konusunda fikir sahibi olmamıza yarar. Boya üzerine sürülen nesnelere Ģık
görünüm vermesinin yanı sıra nesneyi dıĢ Ģartlardan koruma görevini de üstlenir.
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Deniz gibi aĢırı aĢındırıcı korozif bir ortamda bulunan deniz araçlarının boya
kalınlıkları sık sık kontrol altında tutularak teknenin ömrünün daha uzun olmasını sağlanır.
Bu maksatla icat edilmiĢ piyasada kullanılan çeĢitli boya kalınlık ölçen alet ve cihazlar
bulunmaktadır.


Tahribatlı kalınlık ölçüm cihazı

Ağaç, plastik ve metal gibi tüm alt malzemeler üzerindeki, tek ve çok katlı boya
tabakalarının incelenmesinde ve tahribatlı olarak kalınlık ölçümünde kullanılan hassas bir
ekipmandır. Ayrıca kaplama ve temel tabakalardaki hataların saptanması ve adezyon
kontrolü içinde kullanılmaktadır.

Resim 2.10: Tahribatlı boya ölçüm cihazı

2.6. Tekne gövdesi kalınlıklarının ölçümü
Tekne gövdesinin kalınlığı yapılması planlanan teknenin uzunluğu, geniĢliği çalıĢması
istenilen denizin çeĢidi, hangi maksatla imal edileceği (ticari, seyahat, özel vb.) gibi etkenler
göz önüne alınarak mühendislik hesaplamalar sonucunda bulunur. Kompozit tekne ve yat
imalatında tekne kalınlığını arttırmak için elyaf katmanını arttırmak yeterlidir. Ancak her
zaman istenilenden fazla kalınlık ağırlık demektir ve bu istenmez.
Tekne gövdesinin kalınlığını ölçen ultrasonik kalınlık ölçer gibi cihazlar piyasada
mevcuttur.

Resim 2.11: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı
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Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazları korozyona uğramıĢ veya normal ölçüm cihazları
ile ölçülemeyen kalınlıkları ölçmede kullanılır. (Örneğin: tank, gemi gövdesi, tüp vb.)
Ses dalgası geçirgenliği iyi olan bütün malzemelerin kalınlığını ölçmede kullanılır.
(Metaller, plastik, seramik, komposit malzemeler, epoksiler, cam vb. ) BeĢ farklı modelde
prob mevcuttur. (Kaba yüzeyler ve yüksek ısılara dayanıklı) Çözünürlük : 0.1/0.01mm
seçilebilir. Ġki nokta kalibrasyon fonksiyonu tek ölçüm ve tarama modu yüzey teması durum
göstergesi test sonuçları analizi için yazılım, opsiyonel yazıcı ile rapor alabilme özelliği
vardır.

Resim 2.12: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Tekne kalıbının konum ölçüleri hangisi ile yapılır?
A)
B)
C)
D)

Metre
Nivo
Kumpas
Mikrometre

2. Yapı elemanlarından perdenin görevi nedir?
A)
B)
C)
D)

IĢık almasını sağlar.
Tekne iç bölmelerini sınırlandırır.
Su baskınlarını önler.
Güverteye çıkıĢları sağlar.

3. Sıcaklık ne ile ölçülür.
A)
B)
C)
D)

Hidrometre
Psikometre
Termometre
Barometre

4. Polyester reçinenin donmasını sağlayan madde hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Mekp
Kobalt
Hızlandırıcı
YavaĢlatıcı

5. Boya kalınlık ölçümü cihazı hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Tahribatlı kalınlık ölçüm cihazı
Mikrometre
Psikometre
Termometre

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak imalat sonrası
ölçümlerin kontrolü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız,
uygun olarak imalat sonrası ölçümlerin kontrolü konusunu kavramanız daha kolay olacaktır.



Ġmalat sonrası ölçümleri araĢtırınız.
Ġmalat sonrası ölçümleri hususunda video ve görseller bularak sınıf ortamına
getiriniz.

3. ĠMALAT SONRASI ÖLÇÜMLER
3.1. Tekne yüzeyi kontrol ve Ölçümleri
Tekne kalıptan çıkarıldıktan sonra imalat öncesi planlanan kalınlık ölçüsünün teknede
olup olmadığı kontrol edilir. Kalıptan çıkarılan ürünün yüzeyini örten jelkot katmanı kontrol
edilir.

Resim 3.1: Tekne yüzeyi kontrol
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3.1.1. Tekne Gövde Kalınlıkları Ölçümleri
Tekne gövdesinin kalınlığı yapılması planlanan teknenin uzunluğu, geniĢliği çalıĢması
istenilen denizin çeĢidi, hangi maksatla imal edileceği ( Ticari, Seyahat, Özel vb) gibi
etkenler göz önüne alınarak mühendislik hesaplamalar sonucunda bulunur. Kompozit tekne
ve yat imalatında tekne kalınlığını arttırmak için elyaf katmanını arttırmak yeterlidir. Ancak
her zaman istenilenden fazla kalınlık ağırlık demektir ve bu istenmez.
Tekne gövdesinin kalınlığını ölçen ultrasonik kalınlık ölçer gibi cihazlar piyasada
mevcuttur.

Resim 3.2: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı

Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazları korozyona uğramıĢ veya normal ölçüm cihazları
ile ölçülemeyen kalınlıkları ölçmede kullanılır. (Örneğin tank, gemi gövdesi, tüp vb.)
Ses dalgası geçirgenliği iyi olan bütün malzemelerin kalınlığını ölçmede kullanılır.(Metaller,
plastik, seramik, komposit malzemeler, epoksiler, cam vb. ) 5 Farklı modelde prob
mevcuttur. (Kaba yüzeyler ve yüksek ısılara dayanıklı) çözünürlük: 0.1/0.01mm (seçilebilir)
Ġki nokta kalibrasyon fonksiyonu tek ölçüm ve tarama modu yüzey teması durum göstergesi
test sonuçları analizi için yazılım, opsiyonel yazıcı ile rapor alabilme özelliği vardır.
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Resim 3.3: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı

3.1.2. Tekne Boya Uygulamaları Ölçümleri
BoyanmıĢ bir tekne üzerindeki boyanın kalınlığı belirli periyodlarda ölçülerek
yeniden boyanması konusunda fikir sahibi olmamıza yarar. Boya üzerine sürülen nesnelere
Ģık görünüm vermesinin yanı sıra nesneyi dıĢ Ģartlardan koruma görevini de üstlenir. Deniz
gibi aĢırı aĢındırıcı korozif bir ortamda bulunan deniz araçlarının boya kalınlıkları sık sık
kontrol altında tutularak teknenin ömrünün daha uzun olmasını sağlanır. Bu maksatla icat
edilmiĢ piyasada kullanılan çeĢitli boya kalınlık ölçen alet ve cihazlar bulunmaktadır;

Resim 3.4: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı

3.2. Güverte Yüzeyi Kontrol ve Ölçümleri
Kompozit tekne kalıptan alınan alt kabuğun üzerini kapamak için aynı yöntemle
güverte imal edilir. Güverte kalınlık ölçüsü istenen sınırlar içerisinde olmalıdır. Güverte
yüzeyinin boya kalınlık ölçüsü, kalınlık ölçüm cihazı ile ölçülmelidir.
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Resim 3.4: Ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı

3.2.1. Güverte Gövde Kalınlıkları Ölçümleri
Bir yatın gövde ve güvertesi çok katlı elyaflar ile inĢa edilebileceği gibi, hafif bir
çekirdek malzemesinin iki yüzüne elyaf kaplanarak, düĢük ağırlıklı ancak son derece
mukavim bir yapı elde edilebilmektedir. Sandviç adı verilen bu teknik özellikle güverte
inĢasında 1970‟li yıllardan beri kullanılmaktadır. Aradaki çekirdeği oluĢturmak için balsa
ağacı ve çeĢitli köpük levhalar kullanılabilmektedir. Bu Ģekilde kemere takviyesi gereksinimi
olmayan sağlam ve hafif güverte ya da karinalar inĢa edilebilmektedir. Birçok yarıĢ yatı da
bu Ģekilde inĢa edilmektedir.
Gövde, güverte ve kabuk kalınlıkları aynı yöntemle ölçülürler. Projede belirtilen
kalınlık ölçülerine uygun imalat yapmak önemlidir.

3.2.2. Güverte Boya Uygulamaları Ölçümleri
Ġstenilen yöntemle imal edilen güverte kalıp ile imal edilmiĢ ise kalıbın ilk katmanını
oluĢturan jelkotun rengini alır. MüĢteri isteğine göre farklı renk alabildiği gibi ahĢap ile
kaplanabilir.

Resim 3.5: Güverte montajı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gövde kalınlığının ölçülmesi:
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Atölye çalıĢmanızda tamamladığınız bir
teknenin gövde kalınlığını ölçünüz.

 Piyasada kullanılan ölçü aletini temin
edip. kullanma kılavuzunu inceleyiniz.

 Projede belirtilen gövde kalınlığına
uygun olup olmadığı kontrol ediniz.

 Gövde kalınlığı belirtilen sınırda değilse
kalınlığı arttırıcı önlemler alınız.

 Gövde kalınlığı belirtilen kalınlığın
altındaysa arttırıcı faaliyette bulununuz.

 Elyaf katman sayısını arttırınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1. Gövde kalınlık ölçümü hangi alet ile yapılır?
A)
B)
C)
D)

Ultrasonik kalınlık ölçer.
Radyografik kalınlık ölçer.
Ses dalgası ile ölçüm.
Metre ile ölçüm.

2. Boya kalınlık ölçümü hangi aletle yapılır?
A)
B)
C)
D)

Radyografik kalınlık ölçer.
Ses dalgası ile ölçüm.
Metre ile ölçüm.
Tahribatlı boya ölçüm aleti

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
Gerekli ortam ve ekipman sağlandığında tekniğe uygun olarak kalıptan çıkarma ve
tamir bakım kontrolü yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bu öğrenme faaliyeti öncesinde, aĢağıda tavsiye edilen araĢtırmaları yaparsanız,
kalıptan çıkarma ve tamir bakım kontrolü konusunu kavramanız daha kolay olacaktır.



Kalıptan çıkarma ve tamir bakım kontrolünü araĢtırınız.
Kalıptan çıkarma ve tamir bakım kontrolü hususunda video ve görseller bularak
sınıf ortamına getiriniz.

4. KALIPTAN ÇIKARMA VE TAMĠR
BAKIM ĠġLEMĠ
4.1. Kalıptan Çıkarma Yöntem ve Teknikleri
Kalıp ayırıcı görevi gören Vaks; ürünün kalıptan çıkmasını sağlar. Kalıba bir sünger
vasıtasıyla sürülen vaks yüzeyde ince bir film tabakası oluĢturur. Böylece ürünün kalıba
yapıĢıp kalması engellenmiĢ olur.

Resim 4.1: Kalıptan ayrılan ürün
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Piyasada en yaygın kullanılan vaks; Polivaks SV-6 poliester ve CTP malzeme
üretiminde, ürünleri kalıptan veya modelden ayırmak için tek baĢına kullanılan, krem
kıvamında yüksek performanslı bir vakstır. Parlak, alıĢmıĢ ve düĢük riskli kalıplarda tek
uygulama ile rahatlıkla 5-6 ürün alınabilir.

Resim 4.2: Kalıptan ayrılan ürün

Vaks; ürünü kalıptan veya kalıbı modelden çıkarmak için kullanılır. Yüksek kalitede
ki kalıp ayırıcı, ürünün kalıptan kolay ve de hasarsız çıkmasını sağlar. Piyasada krem
kıvamında olanlar ve sıvı sprey durumda olanlarda bulunmaktadır.

Resim 4.3: Kalıptan ayrılan ürün
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4.2. Kalıptan Çıkarmada Kullanılan Araç ve Gereçler
Kalıptan çıkarılmak için çeĢitli yöntemler kullanılmakla birlikte metotlar teknenin
büyüklüğüne göre değiĢmektedir. Piyasada ürünü kalıptan çıkarmak için çeĢitli araç gereçler
Ģunlardır:

Resim 4.4: Kalıptan ayrılan ürün



Vaks: Ürünleri kalıptan veya modelden ayırmak için tek baĢına kullanılan,
krem kıvamında yüksek performanslı ve ekonomik kalıp ayırıcısıdır.

Resim 4.2: Vaks kalıp ayırıcı
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Sıvı vaks: Vaks uygulandıktan sonra teknenin kalıptan daha kolay çıkması için
uygulanır. Sıvı kalıp ayırıcısıdır.

Resim 4.3: Sıvı Vaks kalıp ayırıcı



Basınçlı su: Bazı durumlarda teknenin kalıptan çıkması için basınçlı su
kullanılır. Bu yöntem oldukça basittir; kalıba Her hangi bir yerden hava aldırırız
bu yerden de musluğa bağladığımız hortumu sokarız. Suyun basıncının yardımı
ile de tekneyi kalıptan çıkarırız.



Basınçlı hava: Bazı durumlarda da basınçlı hava kullanırız. Basınçlı havayı
kompresör yardımı ile temin ederiz. Böylece tekneyi kalıptan çıkarırız.

Kompresör: Gazların hacmini azaltarak basıncı arttırmaya yarayan
makinedir.

Resim 4.4: Kompresör
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Vinç yardımıyla: Ürünün kalıptan vinç yardımıyla çekip çıkarılmasıdır.

Resim 4.5: Vinçle çıkarma



Tahta takozla: Tekneyi kalıptan çıkarmanın bir diğer yolu da tahta takozlardır.
Bu takozların sivri tarafını kalıbın kenarlarından sokarak hava almasını
sağlıyoruz ve tekneyi kalıptan çıkarıyoruz.



Resim 4.6: Takozla çıkarma
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4.3. Tamir Bakım ĠĢlemleri
4.3.1. Tekne Kısımları Hataları Ġçin Tamir Bakım ĠĢlemleri
Kalıptan çıkarılan üründe el yatırmasından kaynaklı hava boĢlukları, iyi ıslatılmamıĢ
elyaf dolayısıyla kabarmıĢ yüzey görüntüsü olan tekne onarım iĢlemine tabi tutulabilir.

Resim 4.7: Hataları düzeltme

4.3.2. Boya Uygulama Hataları Ġçin Tamir Bakım ĠĢlemleri
Fiber tekneler diğer adı ile CTP cam elyafı ve reçinelerden oluĢan plastik bir
malzemedir. Hafifliğinin yanı sıra yeterli mukavemet değerlerine sahip olması ve uzun süre
tekne bakımı ile uğraĢmak istemeyenlerin teknesidir. “FĠBER” tabi hiç bakım gerektirmeyen
bir malzeme değildir. Diğerlerine oranla daha az emek gerektirir. Tekne yaĢlandıkça bakım
ihtiyacı artar. Teknenin dıĢ yüzeyinde teknenin bordasına renk veren jel-coat zamanla çatlar
ve renk özelliklerini kaybeder, matlaĢır solar. Bir süre sonra teknenin boya ve bakım
iĢlemleri belli aralıklarla yapılması gerekir.

Resim 4.8: Boya hatalarının tespit ve düzeltme
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1. ĠĢlem; gerekli aletler ve eski jelkotların temizlenmesi:
TaĢ motoru, jelkotu çıkarmak ve yüzeyi temizlemek için. Jelkot, sıyırıcı bir rende
veya mekanik titreĢimli zımparalar Temizlik iĢlemi esnasında dikkat edilmesi gereken husus;
iĢlem esnasında ortaya çıkan sağlığa zararlı tozdur. Ekipmanı kullanan kiĢinin koruyucu
elbise, toz maskesi ve gözlük kullanması gerekmektedir. Gerekli aletler yardımı ile eski
jelkot tekneden çıkarılıp, düz ve pürüzsüz bir yüzey elde edilebilir.
2. ĠĢlem; yüzeyin uygulamaya hazırlanması ve ön hazırlık:
Jelkot çıkarıldıktan sonra tekne tatlı basınçlı su ile yıkanarak, yüzeydeki tuz ve diğer
artıklardan tamamen arındırılmalıdır.

3. ĠĢlem; macun uygulaması:
IC Marin P.U 114/A ana komponenti ve sertleĢtiricisi karıĢtırıldıktan sonra 30 ila 45
dakika içinde lokal olarak sıyırma Ģeklinde deformasyon olan yüzeylerde düzeltme gereken
yerlere tatbik edilir. Sıyırma iĢlemini reaksiyon tamamlanmadan bitirmeniz gerekmektedir.
.
4. ĠĢlem; zımpara ve temizlik:
Bu iĢlem yapıldıktan en az 6 veya 8 saat sonra 140 – 160 numara zımpara ile
baĢlayıp 200 – 220 numaralı zımpara ile yüzeydeki pürüzsüz görünümü sağlayın. Zımpara
iĢleminden sonra tekne yüzeyinde kalan tozların ya da yabancı maddelerin temizlenmesi için
tüm yüzeyler tatlı su ile yıkanmalıdır. Ġyi bir yüzey hazırlığı için yüzeydeki yağ, kir, toz gibi
unsurlardan tamamen arındırılması gerekmektedir.
5. ĠĢlem; arakat uygulaması:
Vinil esaslı Prosilver arakat astarı % 5 oranında epoksi tiner ile incelterek
uygulayınız.
6. ĠĢlem; sonkat boya uygulaması:
IC 123 Beyaz ana komponenti ve sertleĢtiricisi karıĢtırıldıktan sonra rulo fırça veya
pistole ile uygulayabilirsiniz. Son kat poliüretan esaslı tekne boyası; çift kompenentli,
reaksiyon korumalı, poliüretan reçine esaslı yapıĢma özelliği yüksek high solid parlak bir son
kat boyadır. Su, deniz suyu asitler, kimyasallar ve aĢınmaya maruz yüzeylerde
kullanabilirsiniz. Yüksek parlaklığa sahip, güneĢ ıĢınlarına yüksek dayanımı olan süper
örtücü bir son kattır. Sürekli denizde kalan FiBER tekneler için su kesimi zehirli boya
uygulaması gerekir. Kuma ya da lifte çekilen tekneler için zehirli boya uygulaması yapılması
zorunlu değildir.
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7. ĠĢlem; zehirli boya astarı uygulaması:
Vinil esaslı zehirli boya astarı‟nı % 5 oranında epoksi tiner ile incelterek su kesimini
astarlayınız ve kurumasını bekleyiniz. Eski ve cinsi belli olmayan zehirli boyalar üzerine
mutlaka kullanılması gerekmektedir.
8. ĠĢlem; zehirli boya uygulaması:
Teknenizin özelliklerine göre doğru zehirli boyayı belirlemek çok önemlidir. Bu
seçimde teknenizin tipi, azami hızı, bulunduğu liman veya marinanın bölgesi, bağlı kalma
süresi dikkate alınmalıdır. Klasik Self polishing boyalar, belli ortalama hızlara göre
tasarlanmıĢtır. Tekneniz uzun süreler bu hızın çok altında seyrederse (veya limanda uzun
süreli yatarsa) su kesiminiz kirlenir. Ya da, tekneniz çok hızlı seyrederse (fazla mile
dayanıksız yanlıĢ zehirli tatbik edilmiĢ ise) zehirli boya kontrolsüz çözünerek teknenizi
erken çekek yapmanızı gerektirebilir. Teknenizin baĢ ve kıç kısımlarında aĢırı aĢınan
bölgeleri ek katlarla korumanızda gerekecektir. Zehirli boya uygulamanızı sabahtan
baĢlayarak 1. kat 6 - 8 saat sonra 2. kat zehirli boya ertesi gün sabah 3. kat ile
tamamlayabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Tekneyi kalıptan çıkarınız:
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ürünün kalıptan çıkarılması için ilk kata
vaks sürünüz.

 Vaks ürünün kalıptan çıkarılmasını
sağlar.

 El yatırması iĢlemini tamamladıktan
sonra kuruma için bekleyiniz.

 Ortam sıcaklığı kuruma süresini etkiler.

 Kuruduktan sonra kalıptan çıkarınız.

 Kalıptan çıkarmak için gerekli aletleri
temin ediniz.

 Ürünü kalıptan çıkardıktan sonra
kalınlık ve yüzey kontrolünü yapınız.

 Uygun alet kullanınız.

 Kalınlık eksik ise takviye ediniz.

 Elyaf yatırınız.

 Yüzeyde boya sorunlarını gideriniz.

 Jelkot atınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

1.

Ürünün kalıptan çıkmasını sağlayan malzeme hangisidir?
A)
B)
C)
D)

2.

AĢağıdakilerden hangisi kalıptan çıkarma yöntemleri arasındadır.
A)
B)
C)
D)

3.

Basınçlı suyla çıkarma
Vinçle çıkarma
Takozla çıkarma
Elle çıkarma

Kalıptan çıkan ürünün yüzeyindeki boyaya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)

4.

Vaks
Jelkot
Kobalt
Mek-p

Jelkot
Astar
Pigment
Vernik

Tamir bakım iĢlemleri için kullanılan malzemelerden değildir?
A) Zımpara
B) Elyaf
C) Macun
D) Nivo
DEĞERLENDĠRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERENDĠRME
AĢağıda belirtilen uygulama faaliyetini okuyunuz ve verilen adımları dikkate alarak
gerçekleĢtiriniz.

Adım
1
2

Uygulama
Kalıbı pisliklerden arındırınız.
Kalıba vaks uygulayınız.

3

Kalıba Jelkot uygulayınız.
Kurumasını bekleyiniz.

4

Elyaf türünü seçiniz ve uygun
ölçülerde keserek hazırlayınız.
Reçine türünü belirleyiniz ve
hazırlayınız.

5

6

HazırlanmıĢ elyafı kalıba
yatırınız.

7

Kuruduktan sonra kalıptan
çıkarınız.

Detay
Cleaner kullanınız.
Vaks kalıp ayırıcı sürünüz. En 3 kez süngerle
yedirerek sürün ve bezle siliniz.
ġeffaf renkte olan jelkota önce renk pigmenti
ekleyiniz. Hızlandırmak için Kobalt ekleyin ve
karıĢtırınız. SertleĢmesini sağlamak içinse
Mekp ilave edin ve karıĢtırınız.
Kalıp boyutunda kestiğiniz elyafları yerde
reçine yardımıyla yerde ıslatınız.
Reçineyi bir maĢrapaya koyunuz. Reaksiyonu
hızlandırmak için Kobalt ilave ediniz (2-3
damla kadar) ve iyice karıĢtırınız. SertleĢmeyi
sağlamak için Mekp ilave ediniz.(Yarım kapak
kadar) ve iyice karıĢtırınız. Not: Kobalt ve
Mekp Birbirine temas ettirmeyiniz!
Yerde ıslattığınız elyafı kalıba yatırınız ve fırça
vasıtasıyla tekrar reçine yediriniz. Hava
kabarcığı kalmamasına dikkat ediniz. En az 3
kat elyaf yatırıp kurumasını bekleyiniz.
Kalıptan tokmaklayarak ve kalıpla ürün arasına
alet sokarak kalıptan ayrılmasını sağlayınız.
Fazlalıkları taĢ motoru ile keserek koparınız.
36

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Evet

Hayır

Uygun iĢ önlüğü seçtiniz mi?
Filtreli toz maskesi taktınız mı?
ÇalıĢacağınız ortamı korumak için bir naylon serdiniz mi?
Kalıbınızı temizlediniz mi?
Kalıba Kalıp ayırıcı (Vaks) sürdünüz mü?
Jelkotu modülde anlatıldğı gibi hazırladınız mı?
Modele rengini verecek olan Jelkotu ilk kata sürdünüz mü?

8. Kalıba uygun olarak elyafları kestiniz mi?
9. MaĢrapa, fırça ve rulo gibi sarf malzemeleri hazırladınız
mı?
10. Reçineyi modül de anlatılan bilgilere uygun olarak
hazırladınız mı?
11. Kestiğiniz elyafı yerde reçineyle ıslatarak kalıba yatırdınız
mı?
12. Hava kabarcığı kalmamasına dikkat ettiniz mi?
13. En az 3 kat alyaf serdiniz mi?
14. Kuruması için beklediniz mi?
15. Ürünü kalıptan çıkarmak için Tokmak vb. yardımcı alet
kullandınız mı?
16. Kalıbı daha sonra tekrar kullanmak üzere emniyetli bir
yerde kaldırdınız mı?
17. Ortamı temizleyip kullandığınız takımları yerine
kaldırdınız mı?

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

CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1-CEVAP ANAHTARI

1

B

2

D

3

B

4

C

5

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 CEVAP ANAHTARI

1

B

2

B

3

C

4

A

5

A
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 CEVAP ANAHTARI

1

A

2

D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 CEVAP ANAHTARI

1

A

2

D

3

A

4

D
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