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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 215ESB198 

ALAN Seramik ve Cam Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ortak 

MODÜLÜN ADI Kumlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Cam üzerine kumlamada kullanılan, kompresör, hava tankı, 

kumlama tabancası uçlarının takılması; kullanımı, bakım ve 

temizliğinin yapımı, cam yüzeye kumun homojen atılması ile 

ilgili bilgilerin anlatıldığı öğrenim materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL Bu Modülün Ön Koşulu Yoktur. 

YETERLİK Yüzeye Kumlama Yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç: 

Öğrenci, kumlamaya uygun donanımlı atölyelerde, tekniğe 

uygun, kompresör ve kumlama tabancası (pistole) kullanarak 

kumlama yapabilecektir. 

Amaçlar: 

Öğrenci, 

1. Kompresörü tekniğine uygun çalıştırarak basınç ayarı 

yapabilecektir. 

2. Camı temizleyerek kumlama bölümüne yerleştirebilecektir. 

3. Kumlama tabancasını kullanıma hazırlayabilecektir. 

4. Basınca göre püskürtme mesafesi ayarlayarak, homojen 

şekilde yüzeye kumlama yapabilecektir. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Çalışmaya Uygun Atölye, Laboratuar, Sınıf, atölye ve 

işletmede çalışma yapabilecektir. 

Donanım: Çalışmaya uygun atölye, kumlama odası, 

kompresör, kumlama tabancası ve uçları, hava tankları ile 

kumlama yapılabilecektir. Sağlık ve güvenliğin sağlandığı 

kumlama yapımına uygun çevre koşullarının hazırlanması 

gerekmektedir. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra, 

verilen ölçme soruları ve uygulamalı test ile kazandığınız bilgi 

ve becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( çoktan seçmeli ve 

doğru yanlış testi vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kumlama modülünde, kumlama makinesinin özelliklerini çalışma aşamaları ile 

temizlik ve bakımının yapılış aşamalarını öğreneceksiniz. 

 

Kumlama makinesinin radyatör kısmında bulunan bölümleri, hava tankı ve hava 

tankının basınç ayarlamasını, kumlama kabin içi basınç ayarları ve bu ayarların işlevlerini ve 

kum değişme işlemini kullanım biçimini anlayıp felsefesini kavrayacaksınız. 

 

Kompresör parçalarının temizliği ve bakımını yapabilecek, parçaların takıp, 

çıkarılmasını; kumlamada kullanılan kumun değişme zamanını ve boşaltım işlemleri 

yapmayı, kavrayıp öğreneceksiniz. Çalışma esnasında yaptığınız her kumlamadan sonra 

kendinizde en iyiyi yapabilme yollarını bularak kendi yöntem ve tekniklerinizi 

geliştireceksiniz. Kumladığınız ürünlerin daha homojen çıktığını görüp, işe hakim 

olacaksınız. Daha az hata ve daha iyi ürün çıkarmaya başlayacaksınız. 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, kompresörün basınç ayarlarını yaparak 

çalıştırabileceksiniz. Kumlama işleminden sonra kullanılan makinelerin bakım ve temizliğini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan cam atölyelerinden bilgi edinip uygulama yapabilirsiniz. 

İnternetten kompresörler hakkında kaynak taraması yaparak, inceleyiniz. 

 

1. KOMPRESÖR 
 

1.1. Kompresörün Özellikleri 
 

Vidalı kompresörler de gazın hacminin indirgenmesi yolu ile gaz basıncını artıran 

mekanik bir alettir. Gazın sıkıştırılması esnasında doğal olarak sıcaklığı da artar ve bu basınç 

artışı, sıvı veya gazın başka bir yere aktarılmasını sağlar. Bilindiği üzere gazlar 

sıkıştırılabilen maddelerdir (Kumlama yapan firmaların hepsi vidalı kompresör 

kullanmaktadır.) 

 

Vidalı kompresörleri oluşturan temel elemanlar şunlardır: 

 

 Vida: Kompresörün kalbidir. Bu, bir gövde içerisinde iki adet rotorun dönmesi 

ile emdiği havayı çıkışına doğru taşıyarak sıkıştırır. Rotorlar görünüşünden 

dolayı vidalı ismi ile adlandırılmıştır. 

 Emmiş Regülâtörü: Vidanın üstüne monte edilir. Kompresörün emdiği havanın 

miktarını kontrol eder. Emmiş regülâtörü klapesi, tam kapasite açık iken 

kompresör tam kapasite hava basar. Emmiş regülâtörü klapesi kapalı iken 

kompresör boşta çalışır. 

 Seperatör: Yüksek kaliteli sıkışmış havanın elde edildiği, filtrasyon sistemidir. 

Kompresörde hava basma işlemi vida rotorları yardımı ile yapılır. Yağ 

sızdırmazlığının yanı sıra vida içinde sıkışma ve sürtünme sonucu ortaya çıkan 

ısıyı alır ve vida rulmanlarını yağlar. Havayla birlikte çıkan ısınmış yağın, 

havada ayrılması ve soğutulup, filtre edildikten sonra tekrar vidaya 

pompalaması gerekir. Kompresörün bastığı havayı yağdan ayıran filtrelere 

separatör adı verilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yağ-Hava Soğutucusu: Yağ enjeksiyonu, vidalı kompresörlerde yağ 

sızdırmazlığı, yağlama ve soğutucu akışkan görevlerini görür. Kompresörün 

çalışma sıcaklığını dengede tutmak için, ısınan yağın soğutulması gerekir. Yağ 

vidaya tekrar verilmeden önce, hava soğutmalı radyotörden geçirilerek 

soğutulur. Soğutulan yağ, yağ filtresinden geçtikten sonra, vidanın enjeksiyon 

deliğinden, vida içine girer. Yağın yanı sıra, kompresörden çıkan havanın 

içindeki nemin yoğuşmasını kolaylaştırmak için, kompresörün bastığı hava ile 

soğutma yapılır ve hava soğutucusundan geçirildikten sonra çıkışa verilir. 

 Minimum Basınç Valfi: Kompresörün bastığı hava-yağ karışımı separatörden 

geçip, minimum basınç valfine gelir. Minimum basınç valfi aynı zamanda bir 

dönüşsüz valf olup, yağ tanklarına ters yönde basınçlı hava girişini engeller. 

 

 
 

Şekil 1.1: Kompresör ve Hava Tankı  

 

 

 
 

Şekil 1.2: Kompresörün İç Kısmı 
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Şekil 1.3: Kompresör ve Hava Basınç Kazanı ayrı olan model 

 

1.2. Kompresörün Basınç Ayarları 
 

Kompresörün basınç ayarları 7–10 bar aralığında olur. Bu, kullanan fırmaların 

kapasitelerine göre değişmektedir. Çok fazla ürün çıkaran iş yerleri, daha fazla barla çalışan 

kompresörler kullanır. Orta büyüklükteki işletmelerde 7–8 bar olan basınç ayarları tercih 

edilmektedir. 7–8 bar basınçla çalışan bir kompresör dakikada 975 bin kum 

püskürtebilmektedir. Kompresörün basıncı 7 bara geldiğinde çalışmaya hazırdır. 

 

   
 

Şekil 1.4: Kompresör Basınçları 
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1.3. Kompresörün Çalışma Prensibi 
 

Kompresöre yol verilince, ana motor kalkışını tamamlayana kadar kompresör boşta 

çalışır. Daha sonra emiş regülatorü klapesi açılarak, kompresör yüke geçirilir. Kompresör 

içindeki basınç minimum basınç değerini aştığı anda, minumum basınç valfi açılır ve 

kompresör ünitesi çıkışına hava verilir. Kompresör ünitesi çıkışındaki hava basıncı, çalışma 

basıncı üst sınır değerine yükseldiği anda emiş regülatörü klapesi kapanarak, kompresör boşa 

geçer ve basınç çalışma sınır değerine düştüğü anda tekrar yüke geçer. Bu şekilde çalışma 

basıncı alt ve üst sınır değerleri arasında kompresör çalışmasını sürdürür. Çalışma esnasında 

basınç, sıcaklık ve elektrik akımı sınırları aşılırsa, kompresör ünitesinin koruma devreleri 

tarafından kompresörün çalışması durdurulur.  

 

1.4. Kompresörün Bakım ve Temizliği 
 

Her kumlama sonrasında radyotöre, kumlama kabininine, yapılan işin üzerine ve hatta 

kendi kıyafetleriniz üzerine hava tabancasını tutarak kum ve tozlardan temizlenilmesi 

sağlanmalıdır. Kumlama yapılan yeterli havalandırmasının bulunması gerekir. 

 

Kumlamadan sonra kumlama yapılan yerin kabin içi temizlenmeli ve kumlama 

aletlerinin bulunduğu mekânın temizliği mutlaka yapılmalıdır. 

 

  
 

Şekil 1.5: Kompresör Filtresi ve Hava Kurutma Tabancası 
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Şekil 1.6: Camın kumlama kabininin iç kısmı, kum konulan yer ve alt dış kısmı 
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Şekil 1.7: Kompresör temizleme filtre bölümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını okuyup, kumla aşındırma işlemi için kompresörün 

çalışma aşamalarını öğrenip, uygulamasını yapabileceksiniz. 

 

Kompresörü kumlamaya hazırlamak. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Komprosörü çalıştırmak 

 Elektrik panosundan şalteri indiriniz. 

 Kompresörün düğmesine basınız. 

 Kumlama yapmadan önce maske ve özel giysinizi giyip 

havalandırmayı açmayı unutmayınız. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İşe uygun basınç ayarı 

yapmak 

 Kompresörü çalıştırdıktan sonra biraz bekleyiniz. Hava 

basıncının ibresi 7’yi göstermesi ile kumlamaya 

başlayabilirsiniz. 

 

 
 

 İşe uygun basınç ayarını, kumlama kabininin dışındaki 

basınç ayarından yapabilirsiniz. 
 

 
 

 Komprosörün bakım ve 

temizliğini yapmak 

 Kumlamaya başlamadan önce havalandırmayı açınız. 

 Kumlamadan sonra kumlanan bölgenin temizliğini 

yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu bölüm ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak değerlendiriniz. 

 

Boşluk Doldurmalı Sorular 

 

1. Vidalı kompresör, gaz hacminin indirgenmesi yolu ile ……………………...artıran 

mekanik bir alettir. 

2. Kompresörü oluşturan temel elemanlar; vida,……………………….,seperatör, yağ 

hava soğutucusu ve basınç valfinden oluşmaktadır. 

3. Kompresör basınç ayarı ……………………...geldiğinde kumla yapmaya başlanır. 

4. .......…………. ile radyatörün içerisine ve kompresöre hava verilerek temizlemesi 

yapılır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı kitapçığın sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Tüm sorulara 

doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Kompresörün temizliğini, işlem basamaklarını uygulayarak yapıp kendinizi ölçünüz. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kompresörü temizlemek için uygun kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Tozlardan korunmak için maske taktınız mı?   

3. Kompresörünüzün iç kısım kapağını açarak, indirdiniz mi?   

4. Kompresörünüzün içindeki hava filtresini çıkarıp, temizlediniz 

mi? 
  

5. Hava tabancasını alarak kompresörünüzün içine hava verdiniz 

mi? 
  

6. Kompresörün içinin temizlenip temizlenmediğini kontrol ettiniz 

mi? 
  

7. Radyotörün kapağını kapatarak kumlama yapmaya hazır hâle 

getirdiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız ve sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, camın kumlamaya hazırlamasını 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan cam atölyelerinden bilgi edinip uygulama yapabilirsiniz. 

İnternetten kompresörlerin bakımı hakkında kaynak taraması yaparak, 

inceleyiniz. 

 

2. CAMIN HAZIRLANMASI 
 

2.1. Kumlanacak Yüzeyin Temizliği 
 

Cam formlarınızın temizliğini yaparken üzerindeki tozları hafif nemli toz ve iplik 

parçaları bırakmayan temizleme bezi ile yapınız. Temizleme bezini fazla bastırmadan yavaş 

silip kurulayınız. 

 

  
 

Şekil 2.1: Cam Formların Temizlenmesi 

 

2.2. Camın Özelliğine Göre Kumlama Bölümüne Yerleştirilmesi 
 

Cam formunuzu büyüklük ebatlarına göre kumlama yapılacak bölüme yerleştirerek, 

kapağını kapatınız. Yuvarlak cam formlarınızın kumlamasını yaparken kumlama kabini içine 

turnet koyup döndürerek kumlamasını da yapabilirsiniz. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 2.2: Farklı Boyutlardaki Camların Kumlama Kabininde Kumlanması 

 

2.3. Kırılmayı Önleyici Tedbirler 
 

Cam formları farklı kalınlıkta olabilir. Bu kalınlıklarından dolayı kumlama yapılırken 

kalınlığı az olan formlar çok çabuk kırılabilir. Çok ince formlar kumlama sırasında 

kırılabilme ihtimali çok fazladır. Bazen de cam formların ağız kısmında kırılmalar oluşabilir. 

Formların cam kalınlığına göre kumlamanın derinliği ona göre yapılır. Cam formların et 

kalınlığı az olanlar daha az kumlanır. 

 

Kalın bir formda kumlama derinliği sorun oluşturmaz. Kumlama ile cam, saydamlığını 

kaybeder ve dayanıklılığında düz cama göre azalma olur. 

 

   
 

Şekil 2.3: Kumlama Yapılmış Cam Örnekleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını okuyup, camın kumlama işlemini sırası ile 

uygulayabileceksiniz. 

 

Cam formu, kumlamaya hazırlamak. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Cam kullanılacak yüzeyi 

temizlemek. 

 Kumlama yapılacak yüzeyi siliniz. Cam yüzey kirli 

olursa kumlama da homojen olmaz. Hava ile gelen 

kum bazen az basınçta geldiğinde ve cam da kirli ise 

çarpar ve camı aşındırır düşer. 

 Folyo, desende tam yapışmaz ve net bir iş 

çıkmayabilir. 
 

 
 

 Kumlama bölümüne 

yerleştirmek. 

 Kumlama bölümüne kırmadan yerleştiriniz. 

 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kırılmayı önleyici tedbir 

almak. 

 Cam formları farklı olabilir. Kalınlığı ince olan 

camlar çok çabuk kırılabilir. İçine camın direncini 

artıracak, kâğıt doldurabilirsiniz. 

 Ya da cam yüzeyi az kumlanarak yapılır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu bölüm ile kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak değerlendiriniz. 

 

Boşluk Doldurmalı Sorular 

 

1. Kumlamadan önce …………… yüzeyinin temizliğini toz bırakmayan temizlik 

malzemesi ile yapınız. 

2. Cam formu, kumlama yapılacak kabin içine yerleştirip, ………………………… 

kapatınız. 

3. Kumlama ……………………………..  cam formun kesit kalınlığına göre yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulamalı teste geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Kumlama yapılan kabinin iç temizliğinin yapılış aşamalarını uygulayarak, kendinizi 

ölçünüz. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kabini temizlemeye uygun kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Tozlardan korunmak için maske taktınız mı?   

3. Kabin kapağını açıp, kabin içindeki teli kaldırdınız mı? 

Kum durumuna baktınız mı?   

4. Kabin içindeki kum, özelliğini kaybetmiş mi? Buna karar 

verdiniz mi?   

5. Boşaltma işlemini yaparken, kumlama kabininin kum 

boşaltım vanasını açtınız mı?   

6. Kabin içini ıslak bir bez yardımı ile temizlediniz mi?   

7. Temizlenen kumlama kabini içine yeni kum doldurdunuz 

mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Ardından bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, kumlama tabancasının hazırlanmasını 

öğrenip, kullanıma hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan cam atölyelerinden bilgi edinip uygulama yapabilirsiniz. 

İnternetten kompresör firmaları hakkında kaynak taraması yaparak, inceleyiniz. 

 

3. KUMLAMA TABANCASININ 

HAZIRLANMASI 
 

3.1. Kumlama Tabancasının Özellikleri 
 

Kumlama tabancası, kumlama kabini içinde bulunan ve yapılacak ürün çeşidine göre 

uçları değiştirilerek, kumlama yapmaya yarayan makinenin bir parçasıdır. Uçlarının 

numarası: 2.4.6.8.10.12 şeklinde ikişerli artar. 

 

2 numara olan bir uç zamanla kum ve basınç etkisi ile 4 numara kadar aşınma ile 

genişleyecektir. 

 

  
 

Şekil 3.1: Kumlama Tabancası Ucunun Bütün Hâli ve Çıkarılmış Hâli 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.2. İşin Özelliğine Göre, Kumlama Tabancasına Uç Takılması 
 

Geniş yüzeye sahip olan büyük formlar için büyük uç takılarak, çalışma yapılır. Bir de 

eğer yüzeysel kumlama yapılacak ise büyük uç kullanarak ve kumlama kabini basıncını 

azaltarak, kumlama yapabilirsiniz. 

 

  
 

Şekil 3.2: 4 Numara Kumlama Tabancası Ucu 

 

 

 
 

Şekil 3.3: Yüzeysel Kumlama Yapılmış Cam Ürün 



 

 21 

3.3. Kumlama Tabancası Sökülerek Bakım ve Temizliğinin 

Yapılması 
 

Kumlamalardan sonra tabancanın uç kısmı açılarak, kumların temizlenmesi yapılır. 

Bazen de kumlama sırasında kumun içinde bulunan kalın bir parçada tabancanın ucunu 

tıkayarak, kum gelişini bozabilir. Bu durumda da tabanca açılarak, içinin temizlenmesi 

yapılır. 

 

 
 

Şekil 3.4: Tabancaya Ucunun Takıldığı Yer 

 

 
 

Şekil 3.5: Tabancanın İçini Kumların Doldurduğu Bölümü 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını okuyup, kumlama tabancasını hazırlamayı öğrenip, 

uygulamasını yapabileceksiniz. 
 

Kumlama tabancasını hazırlamak. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kumlama tabancasına, işin 

özelliğine göre uç takmak. 

 Kumlama yapılacak ürünün boyutları ve kumlama 

derinliğine göre tabancaya uç takınız. 

 Kumlama yapacağınız işinizin kumlama derinliğinin 

az olmasını istiyorsanız geniş bir uç takın ve kabin 

kum basıncını azaltmayı unutmayınız. 

 Kabin kum geliş basıncını 2 den başlayarak yukarı 

çıkarabilirsiniz. 

 

 
 

 Tabancanın bakım ve 

temizliğini yapmak. 

 Kumlama ucunu tam yerine yerleştiriniz. Kumlama 

pedalına bastığınızda, vidasını tam sıkıştırmamışsanız 

yerinden oynayabilir ve size sorun yaratır. 

 

 
 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Kumlama tabancasının temizleme aşamalarını uygulayarak, kendinizi ölçünüz. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Bu performans testini kendinize ve arkadaşınıza uygulayınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Temizlemeye uygun kıyafetinizi giydiniz mi?   

2. Tozlardan korunmak için maske taktınız mı?   

3. Tabancayı açma aletlerinizi hazırladınız mı?   

4. Tabancanın üzerindeki vidasını çıkardınız mı?   

5. Tabancanın içindeki kumları temizlediniz mi?   

6. Nuzulun açık olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

7. Tabancanın içindeki nuzulun kontrolünü yaptıktan sonra 

tabanca ucunu taktınız mı? 
  

8. Tabancanın üzerindeki çıkardığınız vidayı takıp sıkıştırdınız 

mı? 
  

9. Ürün koymadan tabancadan kum gelişinin kontrolünü yaptınız 

mı? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Yapılan çalışma ile kumlama yapımında cama püskürtme mesafesini ayarlayabilecek, 

yüzeye eşit miktarda kum atılmasını uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan cam atölyelerinden bilgi edinip, kumlama yapan ustaların 

uygulama aşamalarını seyrederek uygulamasını yapınız. 

 

4. YÜZEYİN KUMLANMASI 
 

4.1. Basınca Göre Püskürtme Mesafesi Ayarı 
 

Kumlama yapılacak cam yüzeyin kum püskürtme mesafesi iki etkene göre değişir. 

 

 Camın kalınlığına 

 Kumlama yapılacak desene göre, yapılmak istenen kumlama derinliğine 

 

Cam kalınlığı az olduğunda, cam yüzeyine kumlama yapılırken daha uzaktan ve az 

yüzeysel püskürtme yapılır. Cam kalınlığı fazla olan cam yüzeyine kumlama yaparken daha 

yakın bir mesafeden kumlama yapılabilir. Kumlama yaparken, şu kadar cm kumlama yapılır 

diye kesin bir rakam veremeyiz. 

 

 
 

Şekil 4.1: Kalınlığı İnce Olan Cam ve Yüzeysel Kumlama Yapılmış Cam Ürün 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 25 

 
 

Şekil 4.2: Cam Kalınlığı Fazla Olan ve Derin Kumlama Yapılmış Ürün 

 

 
 

Şekil 4.3: Kalın ve İnce Kumlama Yapılmış Cam Örnekleri 

 

4.2. Yüzeyin Homojen Olarak Aşındırılması 
 

Kumlama yapılan cam formun her yerine eşit miktarda dağılımı yapılacak şekilde 

püskürtmesi yapılmalıdır. Bir bölgede biraz fazla durup kum püskürtülmesi yapılırsa diğer 

yerlere de hızlıca kumlama yapılarak geçildiğinde kumlama derinliğinde eşitsizlik oluşur. 

Her bölgeye eşit miktarda gelecek şekilde formu döndürerek bu işlemi yapmak gerekir. 

 

  
 

Şekil 4.4: Kumlamalı ve Yaldızlı Ürünler 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını okuyup, kumla aşındırma uygulamasını 

yapabileceksiniz. 

 

Cam yüzeye kumlama yapmak. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tabanca ile kumu, kumlanacak 

yüzeye püskürtmek. 

 Cam yüzeyinin her yerine eşit homojen 

dağılımı olacak şekilde, kumlama 

tabancasıyla formu çevirerek, yatay ve dikey 

hareketlerle kumlamasını yapınız. 

 Elinizle kumlanan yüzeyin derinliğinin 

kontrolünü yapınız. Farklı kalınlıkta olan 

yerlerin tekrar düzeltmesini yaparak, 

kumlamaya devam ediniz. 

 

 
 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Basınca göre püskürtme mesafesini 

ayarlamak. 

 Basıncınız çok kuvvetli ise cam form üzerine 

çok yakın mesafeden kumlama yapmayınız. 

 Çok derin kumlama yapacaksanız yakın 

mesafeden çalışınız. 

 Aşağıdaki resimde derin kumlama yapılmış 

yaldızlı iş örneği görülmektedir. 

 

 
 

 Homojen olacak şekilde yatay ve 

dikey hareketle yüzeyi aşındırmak. 

 Yatay ve dikey hareketlerin tam ayrıca 

birbirine homojen geçişler olmasına dikkat 

ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

15x15 cm düz cam yüzeyinde yüzeysel homojen olan kumlama uygulamasını yaparak, 

kendinizi ölçünüz. 

 

AÇIKLAMA: Bu faaliyet kapsamında, aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız 

becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.  

 

Bu performans testini, kendinize ve arkadaşınıza uygulayınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kumlama yapımına uygun kıyafetinizi giydiniz mi? 
  

2. Tozlardan korunmak için maske taktınız mı? 
  

3. Cam yüzeyi temiz bir bezle sildiniz mi? 
  

4. Desenlerinizi hazırladınız mı? 
  

5. Temizlenmiş cam yüzey üzerine desenlerinizi yapıştırdınız 

mı? 

  

6. Desenlerin çıkmaması için biraz pürmüzle ısıttınız mı? 
  

7. Kompresörü çalıştırarak, kumlama yaptınız mı? 
  

8. Kumlama yaptığınız yüzeyler üzerinde, desenin duruşu ve 

kumlamanın cam üzerinde yapmış olduğu etkileri hakkında 

düşünceler üretebildiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Yaptığınız değerlendirme sonunda eksikleriniz varsa uygulama faaliyetine geri 

dönerek işlemleri tekrarlayınız. Yoksa bir sonraki modülü değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Kullanılacak Araç ve Gereçler: 

 

 Kompresör  

 Kumlama kabini 

 Kumlamada kullanılan aletler 

 Bilgisayardan çıkarılmış desen 

 Kullanılacak cam uzunluğu ve kalınlığı 15x15 cm – 5 mm 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 15x15 cm düz cam yüzeyinde homojen 

olmayan kumlama uygulamasını yapınız. 

 Kumlama yapılan kıyafetinizi giyiniz. 

Ağız ve burnunuzu kapatacak maske 

takmayı unutmayınız. 

 15x15 cm boyutlarındaki camınızı, 

kumlama yapmadan önce bir bez 

yardımı ile temizleyiniz. 

 Camınız üzerine kullanacağınız, desen 

seçimini yapınız. 

 Seçtiğiniz deseni bilgisayardan ya da 

kendiniz hazırlayabilirsiniz. 

 15 x 15 cm boyutlarındaki camı, cam 

kalemi ile 3 bölüme ayırınız. 

 Camın bölümlerini, kompozisyon 

kurallarına uygun şekilde bölümleyiniz 

 Bölümlenen cam üzerine desenlerinizi 

yapıştırınız. Yapıştırdığınız desenleri 

pürmüzle ısıtarak sabitleştiriniz. 

 Kumlamayı açınız. 

 Birinci bölüme yüzeysel kumlama 

yapınız. 

 İkinci bölüme de 1. yüzeyden daha derin 

bir kumlama yapınız. 

 Üçüncü bölüme ise ikinci bölümden 

daha derin bir kumlama yapınız. 

 Kumlama yaptığınız yüzeyler üzerinde 

desenin duruşu ve kumlamanın 

derinliğinin etkileri hakkında 

düşünceleriniz oluşmuştur. Farklı 

derinlik nasıl bir etki yaptı? 

 Düşüncelerinizi öğretmenlerinizle ve 

arkadaşlarınızla paylaşınız ve tartışınız. 

 

NOT: Uygulama testi ile bu çalışmanızı değerlendiriniz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Düz cam üzerine farklı basınç kullanarak kumlama yapınız. 3 tane 5x5 cm ölçülerinde 

ve 3 mm kalınlığında düz camlara kumlama yapınız. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kumlamaya uygun kıyafetlerinizi giydiniz mi?   

2. Ağız ve burnunuzu kapatan bir maske taktınız mı?   

3. Kumlama kabini dışında bulunan basıncınızı 2’ye ayarladınız 

mı? 
  

4. Cam yüzeyine desen yapıştırdınız mı?   

5. Kumlama yaptınız mı? Kumlama sonucunu değerlendirdiniz 

mi? 
  

6. Kabin basıncını 5’e yükselttiniz mi?   

7. Diğer camınıza desen yapıştırarak tekrar kumlama yaptınız mı?   

8. Basıncı 5 olan kumlama sonucunu değerlendirdiniz mi?   

9. Basıncı 7’ye ayarladınız mı?   

10. Üçüncü cama desen yapıştırarak, kumlamasını yaptınız mı?   

11. Farklı basınçlardaki kumlama örneklerini yan yana getirerek, 

çıkan sonucu değerlendirdiniz mi? 

  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Modül ile kazandığımız davranışlarda işaretlediğiniz “EVET”ler, kazandığınız 

becerileri ortaya koyuyor. “HAYIR” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı 

EVET ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Gaz basıncı 

2 
Emiş 

regülâtörü 

3 7 Bar 

4 
Kurut 

tabancası 

 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Cam form 

2 Kabin 

kapağını 

3 Derinliğini 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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