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AÇIKLAMALAR 
ALAN El Sanatları Teknolojisi 

DAL/MESLEK Dekoratif  El Sanatları  

MODÜLÜN ADI Lüle TaĢı Zımparalama 

MODÜLÜN TANIMI 
Lüle taĢı zımparalamanın anlatıldığı öğrenme materyali-

dir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Lüle taĢını kurutma modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠLĠK Lüle taĢını zımparalamak   

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak lüle taĢı zımparalama iĢlemini yapabileceksiniz.   

Amaçlar 

1. Uygun zımpara seçebileceksiniz. 

2. Uygun parafin hazırlayabileceksiniz. 

3. Ġkinci iĢçilik yapabileceksiniz. 

4. Lüle taĢını renklendirebileceksiniz. 

5. Uygun balmumu seçebileceksiniz. 

6. Lüle taĢı parlatma iĢlemini yapabileceksiniz. 

7. Lüle taĢına aksesuar ekleyebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ve temiz ortam  

Donanım: Lüle taĢı, zımpara, bıçak, bal mumu, parafin,    

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

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

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 

 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Lüle taĢının yapılan arkeolojik kazılardan yaklaĢık 3700 yıl öncelerinden EskiĢehir ili 

içersinde iĢlendiği tespit edilmiĢtir. Sadece EskiĢehir’de çıkan bu taĢ yüz yıllardır evlerde 

süs, kadınlara takı, bir babanın ismini koyamadığı evladına kazıdığı mühür olmuĢtur. 

 

Günümüzde lüle taĢı iĢlemeciliği yapılmakla birlikte, taĢ ustalarının sayısı gittikçe 

azalmaktadır. El sanatlarımızın canlandırılması ve yaĢatılması gelecek nesillere aktarılması 

için istenilen amaca uygun üretim biçimini yakalamak, kaliteli araç gereç seçimini sağlamak 

çok önemlidir. Seçilen alet ve gereçleri düzgün kullanabilmek, ürüne uygun zımpara seçmek 

ve zarar vermeden zımparalamak kaliteyi artıran unsurlar arasında yer almaktadır. 

 

Lüle taĢı iĢlemeciliği alanında üretilmesi istenen kalitede ve kapasitede geliĢtirilebil-

mesi için, iĢlenmesi istenen ürün için parafinleme, detay iĢlemeciliğinin, ürünü renklendir-

me, balmumuna daldırma, parlatma ve aksesuar ekleme özelliklerini bilmek ve dikkat edile-

cek noktalar hakkında bilgi sahibi olmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 

 

Bu modülde; lüle taĢını zımparalama, parafinleme, detay iĢçiliğinin (ikinci iĢçilik) ya-

pılması, renklendirme, balmumuna daldırma, ürünü parlatma ve aksesuar eklemeyi öğrene-

ceksiniz. Bu modülde edindiğiniz beceriler lüle taĢı iĢlemeciliğinin temelini oluĢturacaktır. 

 

Lüle taĢından elde edilen ürünü zımparalama, parafinleme, ikinci iĢçilik, renklendir-

me, balmumuna daldırma, parlatma ve aksesuar ekleme ile ilgili öğreniminize yardımcı ola-

caktır. 

 

 

  

 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda aydınlık te-

miz bir ortamda tekniğe ve modele uygun olarak, ürüne zarar vermeden zımparalama yapabi-

leceksiniz. 

 

  

 

 

 Çevrenizdeki lüle taĢı iĢlemeciliği atölyelerinde kullanılan zımpara çeĢitleri 

ni araĢtırınız. 

 Ürün üzerinde kullanılacak zımpara boyutlarını ve hazırlanıĢını araĢtırınız. 

 Ürüne zarar vermeden yapılan zımparalama tekniklerini araĢtırınız. 

 Zımparalama iĢleminde dikkat edilecek noktaları araĢtırınız. 

 LületaĢından elde edilen ürünün zımparalanmasının sanal ortamda ve basılı  

kaynaklardan, kaynak taraması yapınız. 

 Hazırladığınız raporu ve çalıĢmaları sınıftaki arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. UYGUN ZIMPARA SEÇME 
 

 Zımpara taĢı 

 

Zımpara taĢı, aĢındırıcı taneciklerin çeĢitli bağlayıcılarla birbirlerine bağlanması sonu-

cunda oluĢur. Çok kesicidir, Türkiye'de de bulunmaktadır. Genellikle metal endüstrisinde 

kullanılır. Metal endüstrisi dıĢında ise cam ve seramik sanayiinde kullanılmaktadır. Zımpara 

taĢı; kısaca binlerce keskin noktası olan bir alet olarak tanımlanabilir. AĢındırıcı taneleri 

herhangi bir yüzeye sürtülünce testere gibi çalıĢır ve yüzeyde aĢınmaya neden olur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.1: Zımpara taĢı 

 Zımpara kâğıdı 

 

Zımpara taĢı kum haline getirilerek bir kâğıdın üzerine yapıĢtırılır. Buna zımpara kâ-

ğıdı denir. Bir nevi törpüdür.  

 

Resim 1.2: Zımpara kâğıdı 

 Su zımparası 

 

Hassas yüzeylerdeki pürüzleri gidermek amacıyla su ile birlikte kullanılan ince zımpa-

ra türüdür. 
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Resim 1.3: Su zımparası 

1.1. Zımpara Tarihçesi 
 

Ġnsanlar çok önceleri yaĢamlarını sürdürmek amacıyla doğada bulunan taĢlardan ya-

rarlanmıĢtır. Doğadaki taĢların sertliğine göre sınıflandırmıĢlar ve taĢlardan yaptıkları kesici 

aletlerle yabani hayvanları avlamıĢlar, kendilerini baĢkalarına karĢı savunmuĢlardır. Çok sert 

olan taĢları kullanarak yumuĢak taĢları kesip oymuĢlar ve pek çok tarihi eseri meydana ge-

tirmiĢlerdir. 

 

Daha sonraları insanlar doğadaki aĢındırıcı özelliğe sahip olan taĢları bulmuĢlar ve 

bunları bileme ve parlatma iĢlemlerinde kullanmıĢlardır.  Örneğin; ilk defa Ege denizinde 

Naxos  adasında bulunan aĢındırıcı taĢ ile Truvalı  Achilles'in kılıcı bilenmiĢ ve parlatılmıĢ-

tır. 

 

Ancak 1860'lardan sonra bugün zımpara taĢı diye adlandırdığımız taĢları oluĢturan 

aĢındırıcı taneler ve tozlar üretilmiĢ ve bu aĢındırıcı taneler kille karıĢtırıldıktan sonra sıkıĢtı-

rılarak o günün Ģartlarına uygun aĢındırıcı taĢları yapmıĢlardır. Ġlk aĢındırıcı taĢlar torna tez-

gâhlarında sert çelik parçaların parlatılmasında ve ölçüsüne getirilmesinde kullanılmıĢtır. 

Ayrıca aĢındırıcı taneler ve tozlar disk keçelerle birlikte kullanılarak kesici aletler bilenmiĢ-

tir. 

 

Daha sonraları aĢındırıcı taĢları kullanarak döküm ve sıcak dövme ile elde edilen par-

çaların üzerlerindeki pürüzler ve çapaklar temizlenmeye baĢlanmıĢtır. BaĢlangıçta pek ciddi-

ye alınmayan bu konu günümüzde çok geliĢtirilmiĢ ve endüstrinin vazgeçilmez bir unsuru 

olmuĢtur. Zımpara taĢları    ( aĢındırıcı taĢlar), bugün yüzeylerin temizlenmesinden tutunuz 

da yüzey kalitesi ve ölçü tamlığı istenen parçaların üretilmesine kadar çeĢitli kullanma amaç-

ları için değiĢik ölçü, biçim ve özelliklerde yapılarak piyasaya çıkartılmaktadır. Ayrıca zım-

para taĢlarını bağlayarak kullanmak için amaca uygun makineler ve avadanlıklar yapılmak-

tadır. 

 

Zımpara taĢları kullanarak metal ve metal olmayan malzemelerin yüzeylerinden iste-

nen miktar ve hassasiyette talaĢ kaldırılabilmektedir. 
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1.2. TaĢlamanın Amacı 
 

Bir makineyi meydana getiren parçaların ayrı ayrı görevleri vardır bunlardan bazıları 

kaba ölçü tamlıklarında ve kaba yüzey kalitelerinde yapılırlar. Bazıların da hassas veya çok 

hassas ölçü tamlıklarında ve yüzey kalitelerinde yapılması zorunluluğu vardır. Çünkü bu tür 

parçalar ya birbiri üzerinde sürtünülerek çalıĢırlar veya birbirine sıkı geçirilerek montaj edi-

lirler. Bu yüzden bu parçaların yüzey kaliteleri ve ölçü toleransları hassastır. Bunun için 

hassas ölçü tamlığında ve yüzey kalitesinde yapılması gereken makine parçaları torna, freze 

ve vargel gibi iĢ makinelerinde yapıldıktan sonra ayrıca taĢlama makinelerinde taĢlanırlar. 

Özellikle sertleĢtirilmiĢ makine parçaları taĢlanmadan kullanılamaz. ĠĢte bu nedenlerden 

dolayı, hassas ölçü tamlığı ve hassas yüzey kalitesi amacıyla makine parçalarının taĢlanması 

gerekir. 

 

Diğer taraftan makine parçalarının döküm yüzeyler, kaynak yerleri çapakları da yine 

zımpara taĢları ile temizlenir. Çok sert parçalar veya testerelerle kesilmesi mümkün olmayan 

parçalar yine zımpara taĢlarıyla kolayca kesilebilirler. Kesici takımların bilenmesi, profil 

yüzeylerin, vidaların ve diĢlerin çok hassas yapılması da taĢlama suretiyle yapılır. ġekil 1'de 

taĢlamanın kullanma alanları örneklerle gösterilerek açıklanmıĢtır. 

 

Sekil 1.1: TaĢlama çeĢitleri: a. Perdahlama; b.; c. TaĢla kesme; d. Takım bileme; e. Düzlem 

taĢlama;  f. Silindirik taĢlama; g. Vida taĢlama; h. Takım bileme; ı. Profil taĢlama, j. DiĢli taĢ-

lama . 

TaĢlama iĢleminde sırf  taĢlama yapmak için yapılmıĢ makineler ( taĢlama makineleri) 

ve kesici olarak zımpara taĢları kullanılır. Burada yapılan iĢleme taĢlama, kullanılan maki-

neye taĢlama makinesi ve kesici alete de taĢ denir. ġekil 1'de taĢlama iĢleminin teorisi re-

simle tanıtılmaktadır. Diğer talaĢlı üretim Ģekillerinde olduğu gibi, taĢlama iĢleminde de taĢ 

dönerek kesme yapar ve iĢ taĢın altından veya önünden gidiĢ geliĢ hareketi ( silindirik taĢla-

mada aynı zamanda dönme hareketi) yapar.  
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1.3. Özellikleri ve Sınıflandırılması 
 

Özellikleri ve sınıflandırılması aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

1.3.1. Özellikleri 
 

AĢındırıcı taneler serbest olarak bir arada durmazlar. Bir arada durmalarını uygun bağ-

layıcılar sağlar. Zımpara taĢlarında kullanılan bu bağlayıcı özelliğe göre sınıflandırmada 

yapılabilir(seramik, bakalit, kauçuk, bağlayıcı taĢlar gibi).  

 

AĢındırıcı ya da perdahlama malzemesi olarak yaygın biçimde kullanılan katıĢıklı ko-

rindon (aliminyum oksit ya da alümina; AI2O3) taneli ya da kütlesel, koyu renkli yoğun bir 

madde olan zımparanın görünümü demir cevherindekine çok benzer. Genellikle mavimsi 

taneler ya da çok küçük kristallerden oluĢan korindonun, gene taneli ya da kristal yapılı 

magnetitli mekanik bir agregasıdır. Bu minerallere ek olarak zımparada bazen diyaspor, 

gibsit, margarit, kolritoyit ve silimanite de rastlanır. 

 

1.3.2. Zımpara TaĢının Sınıflandırılması 
 

Zımpara taĢı ölçü ve özellik olarak tanımlanır. AĢağıdaki gibi sınıflara ayrılmaktadır; 

 

 AĢındırıcı büyüklüğüne göre  

Çok iri, iri, orta, ince, çok ince  

 

 AĢındırıcı özelliğine göre 

Alüminyum oksit, silisyum karbür, elmas, CBN  

 

 Bağlayıcı maddesine göre 

Seramik, bakalit, kauçuk, grafit, magnazit, silikat 

 

 TaĢın sertliklerine göre 

Çok sert, sert, orta, yumuĢak, çok yumuĢak 

 

 Dokularına göre 

Çok sık, sık, orta, seyrek, çok seyrek 

 

 Kullanma amacına göre 

Yüzey taĢlama, dıĢ taĢlama, iç taĢlama, vida taĢlama, takım bileme, kesme, honlama, 

çapak kırma, puntalı taĢlama, puntasız taĢlama 

 

Örnek: 400x40x127 EKW 60 K 6 v yazılımın açıklaması; 

400= mm olarak dıĢ çap 

40= mm olarak kalınlık 

127= mm olarak delik çapı 

EKW= aĢındırıcı cinsi 
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60= tane büyüklüğü 

K= taĢın sertliği 

6= doku  V= bağlayıcı cinsi Ģeklidir.  
 

1.3.3. Lüle TaĢı ĠĢlemeciliğinde Kullanılan Su Zımparası ÇeĢitleri 
 

Lüle taĢı iĢlemeciliğinde ahĢap ve su zımparası kullanılmaktadır. Su zımparaları iki 

Ģekilde sınıflandırılmaktadır; 

 

 Kalın su zımparası 

 

Kalın su zımparası lüle taĢı iĢlemeciliğinde bıçak izlerini yok etmede kullanılır. 

 

 

Resim 1.4: Kalın su zımparası 

 Ġnce su zımparası 

 

Kalın su zımparasının izlerini silmek için ince su zımparası kullanılır. Küçük izleri si-

lerek taĢı pürüzsüzleĢtirmeyi sağlar. 

 

Resim 1.5: Ġnce su zımparası 
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1.4. Zımparanın Hazırlanması 
 

Kalın ve ince su zımparaları ürüne uygun boyutta kesilir.  

 

Resim 1.6: Ürüne uygun zımpara hazırlanması 

1.4.1. Ürünün Zımparalanması 
 

Ürün çok büyükse kalın zımpara ile bıçak izleri bastırılmadan silinir. Fazla bastırılırsa 

desen ve motifler yok olabilir. Ürünün pürüzsüz hale gelebilmesi için tüm ürünlerde ince 

zımpara kullanılmalıdır. Zımpara yapılmazsa balmumu iĢleminden sonra ürün parlamaz. 

Parlaklığın olabilmesi için zımpara iĢlemi yapılmalıdır. Ġnce zımpara ne kadar iyi yapılırsa 

ürünün de o kadar parlaklığı artar. 

  

Resim1.8: Ürünün zımparalanmaya baĢlanması      Resim 1.9: Tüm yüzeylerin zımparalanması 

1.4.2. Ürünü Zımparalarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ürününün öncelikle bıçak darbelerini yok etmek için kalın zımpara kullanılma-

lıdır. 

 Ürünü zımparalamak için uygun zımpara seçilmeli ve hazırlanmalıdır. 
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 Tüm yüzeyini zımparalayabilmek için katlama ve rulo tekniği(  Düz yüzeylerde 

katlama tekniği, yuvarlak yüzeylerde rulo tekniği) kullanılmalıdır. 

 Ürün üzerine zımpara uygularken fazla bastırılmamalıdır. 

 Tüm yüzeyin zımparalanmasına özen gösterilmelidir. 

 Kabartma ve çıkıntıların yok edilmemesine (Ürünün bütünlüğünün bozulmama-

sı gerekir.), dikkat edilmelidir. 

 Ürün üzerindeki bıçak izleri yok edilmelidir. 

 Ürünün pürüzsüzleĢmesi sağlanmalıdır. 

 Ürüne zarar vermeden zımpara iĢlemi bitirilmelidir. 
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 UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak zımpara seçiniz, hazırlayınız ve ürünü 

zımparalayınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lüle taĢından elde edilen ürünü zımparala-

mak için uygun çalıĢma ortamı hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağımız mal 

zemeleri göz önünde bulundurunuz. 

 Zımparalama iĢleminde kullanacağınız araç 

gereci hazırlayınız. 

 Zımparalama iĢleminde kullanacağı-

nız malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 Kalın ve ince su zımparası temin 

ediniz. 

 Ürüne uygun boyutlarda zımparayı kesiniz. 

 

 Makası dikkatli kullanınız. 

 Zımparayı hazırlarken ürünün boyut-

larına uygun olmasına özen gösteri-

niz. 

 

 Tüm yüzeyleri zımparalayabilmek için rulo 

tekniğiyle zımpara hazırlayınız. 

 

 Zımparayı rulo haline getirirken düz-

gün bir Ģekilde yuvarlayınız. 

 

 Ürünün düz, rulo zımpara ile ulaĢılamayacak 

yerlerini zımparalamak için katlama tekniği 

ile zımpara hazırlayınız. 

  

 Zımparayı hazırlarken ürünün boyut-

larına uygun olmasına özen gösteri-

niz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Lüle taĢından elde edilen ürünü zımparalayı-

nız 

 

 ĠĢlem aĢamasında, lüle taĢı kırılgan 

olduğundan düĢürmemeye, kırmama-

ya ve zarar vermeye dikkat ediniz. 

 Masa lambası kullanınız. 

 Bıçak darbelerini yok etmek için ilk 

olarak kalın su zımparası kullanınız 

ve ürünü hafifçe zımpara ile ovunuz. 

 Ġkinci aĢamada ince su zımparası kullanarak 

ürüne zarar vermeden tekniğine uygun zım-

paralayınız. 

 

 ĠĢlem aĢamasında zımpara ile ürünü 

pürüzsüzleĢtirirken, fazla bastırma-

maya dikkat ediniz. 

 GeniĢ düz yüzeyleri zımparalarken iĢaret ve 

orta parmak zımparanın üzerinde baĢparmak 

zımparanın altına gelecek Ģekilde ince su 

zımparasını tutarak zımparalayınız. 

 

 Ürün üzerindeki motif çizimlerini ya 

da küçük çıkıntı ve kabartmaları yok 

etmemeye dikkat ediniz. 
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 Ürünün kesitlerini zımparalayınız. 

 

 ĠĢlem aĢamasında, lüle taĢı kırılgan 

olduğundan düĢürmemeye, kırmama-

ya ve zarar vermeye dikkat ediniz. 

 Ürünün tüm yüzeyini zımparalayabilmek için 

düz yerleri katlama tekniği kullanarak zımpa-

ralayınız. 

 

 Bıçak kalıntılarının kalmamasına 

dikkat ediniz. 

 Ürünün yuvarlak kısımlarını rulo tekniği ile 

zımparalayınız. 

 

 

 Ürün üzerisindeki motif çizimlerini 

ya da küçük çıkıntı ve kabartmaları 

yok etmemeye dikkat ediniz. 

 Zımparaladığınız ürünü zarar gelme-

yecek yere kaldırınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Zımpara taĢı, aĢındırıcı taneciklerin çeĢitli bağlayıcılarla birbirlerine bağlanması  

sonucunda oluĢur. 

 

2. (   ) Su zımparası; hassas yüzeylerdeki pürüzleri gidermek amacıyla su ile birlikte 

kullanılan ince zımpara türüdür. 

 

3. (   ) TaĢlama iĢleminde sırf  taĢlama yapmak için yapılmıĢ makineler ( taĢlama maki 

neleri) ve kesici olarak zımpara taĢları kullanılır. Burada yapılan iĢleme taĢlama, kul-

lanılan makineye taĢlama makinesi ve kesici alete de taĢ denir. 

 

4. (   ) Zımparalar dokularına göre;  çok sert, sert, orta, yumuĢak, çok yumuĢak olmak  

üzere sınıflandırılmaktadır. 

 

5. (   ) Ġnce su zımparası lüle taĢı iĢlemeciliğinde bıçak izlerini yok etmede kullanılır. 

 

6. (   ) Ürününün öncelikle bıçak darbelerini yok etmek için kalın zımpara kullanılmalı 

dır. 

 

7. (   ) Tüm yüzeyini zımparalayabilmek için katlama ve rulo tekniği (düz yüzeylerde  

katlama tekniği, yuvarlak yüzeylerde rulo tekniği) kullanılmalıdır. 

 

8. (   ) Ürün üzerine zımpara uygularken fazla bastırılmalıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında ürüne zarar vermeden parafinleme iĢlemini yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizdeki lüle taĢı iĢlemeciliği atölyelerinde kullanılan parafinlemeyi araĢtı-

rınız. 

 Parafinin özelliklerini ve hazırlanıĢını inceleyiniz. 

 Parafinlenen ürünün kurutma tekniklerini araĢtırınız. 

 Parafinlemede dikkat edilecek noktaları araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz. 

2. UYGUN PARAFĠN HAZIRLAMA 
 

2.1. Lüle TaĢı ĠĢlemeciliğinde Kullanılan Parafin 
 

 Parafin 

 

Petrolden çıkarılan, katı, sarı, saydam, buharı parlak bir alevle yanan karbonlu madde-

dir. Parafin, genel olarak mum yapımında kullanılır. Erime noktası yüksek hale getirilmiĢleri 

ise, kablo yalıtmada, ĢiĢelerin, konserve kutularının sıvı ve hava geçemez hale getirilmele-

rinde kullanılır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Parafin 

2.2. Parafinin Özellikleri 
 

Parafin mumu ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranından; 

daha sonra bükümlü tabakalardan; 1867'den sonra da petrolden elde edilmiĢtir. 1947'de de 

sentetik parafin mumu yapılmıĢtır. 

 

Petrolün bir yan ürünüdür. Ayrıca ham petrolün, parafininin giderilmesi gerekir. Ham 

petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra 

da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa Ģeklindeki parafin yağlı kı-

sımlarından süzülerek ayrılır. Bugün modern olarak çalıĢan parafin imalathaneleri de, yuka-

rıdaki esasa dayanarak parafin mumunu üretir. Yeni metotlara göre yapılan parafin mumla-

rı % 20 kadar yağ ihtiva eder. Bazı durumlarda yağ miktarı % 3'e kadar düĢürülür. Daha ileri 

saflaĢtırma ile renk, koku ve tadı daha iyileĢtirilir. SaflaĢtırma iĢleminde sülfat asidi ve kil 

kullanılır. Parafin mumları, Poennsylvania ham petrolü gibi parafin esaslı petrol türlerinden 

elde edilir. Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48°C tam rafine edilmiĢ parafin mu-

munun erime noktası ise, 48 ile 66°C arasında değiĢir. Erime noktası yüksek olan parafin 

mumu çoğunlukla 26-30 karbonlu alkanlardır. 

 

Sentetik parafin mumu, Ġkinci Dünya SavaĢından sonra Fischer-Tropsch tekniğiyle el-

de edilmiĢtir. Bu metot da ham madde kömürdür. Kömürden elde edilen karbon monoksit ve 

H2 karıĢımından manyetik demirin katalitik etkisiyle hidrokarbonlara dönüĢür. Elde edilen 

ürünlerden bir kısmı parafin mumudur. Bunlar çok beyaz olup, petrolden yapılan parafin 

mumlarından daha serttir. 50-55 karbon bulunduran sentetik parafinlerin molekül ağırlığı 

ortalama 750 civarındadır. Bazı özelliklerden dolayı petrolden yapılan mumların yerine kul-

lanılır. 

 

Parafine batırılmıĢ veya parafinle kaplanmıĢ kâğıt ve karton, sıvı ve katı yiyeceklerin 

saklanmasında kullanılır. Çünkü parafin mumları reaksiyona girmez. ÇeĢitli sanayi dalların-

da kimyevi ve elektriği yalıtma maddesi olarak kullanılır. Tekstilde, eczacılıkta, kozmetik 

sanayinde plastik, patlayıcı madde ve elektrik malzemelerinin imalinde, bağcılıkta aĢı yerle-

rinin izolasyonunda kullanılır. Mum imalatında bal mumunun yerini almıĢtır. 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Reichenbach&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Katran&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rafinasyon&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erime_noktas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkanlar
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischer-Tropsch_tekni%C4%9Fi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karbon_monoksit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrokarbonlar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl_a%C4%9F%C4%B1rl%C4%B1%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Reaksiyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tekstil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eczac%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kozmetik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Patlay%C4%B1c%C4%B1_madde
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bal_mumu&action=edit
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2.3. Parafinleme ĠĢlemi Ġçin Gerekli Araç ve Gereçler 
 

 Yanmaz eldiven, maske  

 Sıvı parafin  

 Ürünü içine alabilecek ve parafinin dıĢarı taĢmasını engelleyecek büyüklükte 

kap 

 Parafini eritecek ısıtıcı, 

 Metal maĢa 

 Metal süzgeç 

 Ürünü kurulamak için pamuklu kumaĢ ya da kâğıt havlu peçete 

 

Resim 2.2: Parafin aĢaması için gerekli araçlar 

2.4. Ürünün Parafinlenmesi 
 

Bi00r kabın içerisine konulan parafin ocağa konularak ısıtılır. Eriyen parafinin ılıması 

beklenir. Kabın içerisine parafinlenecek ürünler bırakılır bir maĢa sayesinde ürünün tüm 

yönleri parafinlenir. 

 

Bu aĢamada mutlaka maske takılmalıdır. Yanmaz eldiven giyilmelidir. Eriyen parafi-

nin içersine ürün kırılmayacak Ģekilde atılır. 10-15 dakika kabın içerisinde bekletilir. Ġkinci 

iĢçilik için yeterli yumuĢaklığa ulaĢtıktan sonra çıkartılır. 

 

Parafinin içersinden alınan ürün dikkatli bir biçimde kurulanma iĢleminin yapılacağı 

yere alınmalıdır. DüĢürme ve çarpmalarda ürün zarar görüp parçalanabilir. Havlu peçete ya 

da yumuĢak dokumalı kumaĢlarla yavaĢ yavaĢ silinmeli. Fazla bastırılmamalı ve kurulanma 

iĢlemi tamamlanmalıdır. 

 

ĠĢlemi bitirdikten sonra erimiĢ parafin olan kabın içersindeki parafinin donması bek-

lenmeli ve tekrar kullanmak üzere kaldırılmalıdır. Sıvı parafin ısıtılma iĢlemin bitiminden 

sonra donar mum görünümünü alır. MumlaĢan parafin defalarca kullanılabilir. ĠĢlemin yapıl-

dığı ortam toparlanmalı ikinci iĢçilik için hazırlanmalıdır. Parafinin eritilmesi için kullanılan 

ısıtıcı güvenli bir Ģekilde kaldırılmalıdır. Parafin iĢleminde kullanılan süzgeç ve maĢa temiz-

lenerek sonraki iĢlemlere hazır hale getirilmelidir. 
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                Resim 2.3: ErimemiĢ parafin                         Resim 2. 4: Erimeye baĢlayan parafin 

2.5. Ürünü Parafinlerken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ürünü parafinlemek için uygun kap hazırlayınız. 

 Parafinin eritileceği ocağın güvenli olmasına, güvenlik önlemlerinin alınmasına 

dikkat ediniz. 

 Tüm yüzeyin parafine daldırılmasına,  

 Parafinin ılık olmasına  

 Ürün 10–15 dakika parafin içersinde kalmasına, 

 Ürün alınırken ve uygun yere bırakılırken çarpma ve düĢürmelere karĢı önlem 

alınmasına, 

 Ürünün kâğıt havluyla ya da yumuĢak dokumalı kumaĢlarla iyice silinmesine 

dikkat edilmeli. 

 Ürün silinirken iyice bastırılmamalı ürüne zarar verilmemelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak parafinleme iĢlemini yapınız.  

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lüle taĢından elde edilen ürünü 

parafinlemek için uygun çalıĢma ortamı ha-

zırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağınız mal-

zemeleri göz önünde bulundurunuz. 

 Parafinleme iĢleminde kullanacağınız araç 

gereci hazırlayınız.  

 Parafinleme iĢleminde kullanacağınız 

malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 Parafin temin ediniz. 

 Isıtılacak kabı ocağı temin ediniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız. 

 Metal maĢa ve süzgeç temin ediniz. 

 Yanmaz eldiven temin ediniz. 

 Kâğıt havlu peçete ya da yumuĢak 

dokumalı kumaĢ hazırlayınız.                             

 Lüle taĢından elde edilen ürüne zarara ver-

meden parafinleyiniz. 

 

 Parafini tamamen eritiniz. 

 Eriyen parafin ılık hale gelince  

parafinlenecek ürünü içerisine bırakınız. 

 

 Ürünün 8-10 dakika parafin içerisinde 

kalmasına dikkat ediniz. 

                      

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Bir metal araç vasıtası ile ürünün tüm yön-

lerinin parafinlenmesine dikkat ediniz. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 Bir süzgeçle ürünü süzdürerek dikkatlice 

alınız. 

 

 Ürüne zarar vermeden almaya özen 

gösteriniz. 

             

 ParafinleĢen ürünü uygun malzemelerle 

kurulayınız. 

  

 Kalın havlu peçeteleri kat kat sererek 

hazırlayınız. 

 Ürünü havlu peçetenin üzerine bırakı-

nız. 

 

 Kâğıt havlu ya da yumuĢak dokumalı ku-

maĢlarla ürünü kurulayınız. 

 Kurulanan ürünü ikinci iĢçilik için hazırla-

yınız. 

 

 Ürüne zarar vermeden kurulayınız. 

 Kurulanan ürünü ikinci iĢçilik için za-

rar görmeyecek yere kaldırınız.    
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

  
1. (   ) Parafin petrolden çıkarılan, katı, sarı, saydam, buharı parlak bir alevle yanan kar-

bonlu maddedir. 

 

2. (   ) Parafine batırılmıĢ veya parafinle kaplanmıĢ kağıt ve karton, sıvı ve katı yiyecek-

lerin saklanmasında kullanılır. 

 

3. (   ) Parafin mumu ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranın-

dan; daha sonra bükümlü tabakalardan; 1867'den sonra da petrolden elde edilmiĢtir. 

 

4. (   ) Sentetik parafin mumu, Birinci Dünya SavaĢından sonra Fischer-Tropsch tekni-

ğiyle elde edilmiĢtir. 

 

5. (   ) Parafin, genel olarak mum yapımında kullanılır. 

 

6. (   ) Parafinleme iĢlemi bittikten sonra ürün kağıt havluyla ya da yumuĢak dokumalı 

kumaĢlarla iyice silinmelidir. 

 

7. (   ) Eriyen parafinin içersine ürün kırılmayacak Ģekilde atılır. 10-15 dakika kabın içe-

risinde bekletilir. 

 

8. (   ) Ürünü parafinlerken parafinin sıcak olmasına dikkat edilmelidir.  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Reichenbach&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Katran&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Katran&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischer-Tropsch_tekni%C4%9Fi&action=edit
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fischer-Tropsch_tekni%C4%9Fi&action=edit
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında ürüne zarar vermeden ikinci iĢçiliği yapabileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki lüle taĢı iĢlemeciliği atölyelerinde yapılan ikinci iĢçiliği araĢtırı-

nız. 

 Ġkinci iĢçilikte dikkat edilecek noktaları araĢtırınız. 

 Ġkinci iĢçiliği yapılan ürünün kurutma tekniklerini araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz.  

 

3. ĠKĠNCĠ ĠġÇĠLĠK 
 

3.1. Lüle TaĢı ĠĢlemeciliğinde Ġkinci ĠĢçilik 
 

Lüle taĢından elde edilen ürünün detay iĢçiliğinin yapılması iĢlemidir. (yaprakların 

damarlarının belirlenmesi gibi) 

 

Ön iĢlemesi yapılan ürün parafinlenerek yumuĢak hale gelir bu da ikinci iĢçiliğin ya-

pılmasını kolaylaĢtırır. ÇeĢitli bıçaklarla ürün üzerindeki detay iĢlemeler yapılır. Kurutulma 

iĢlemi uygulanarak balmumu aĢamasına hazır hale getirilir. 

 

3.2. Kullanılan Araçlar 
 

Ġkinci iĢçilikte kullanılan araçlar; iĢ bıçağı çeĢitli tığ ve iğnelerdir. 

 

3.2.1. ĠĢ Bıçağı 
 

Detay iĢçiliğinde kullanılır. Ağız kısmı çengel biçimindedir. Alt kısmı keskindir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 3.1:  ĠĢ Bıçağı 

3.3. Ürünün ĠĢ Bıçağı Ġle ĠĢlenmesi 
 

Ürünün kabartmalarla belirlenen yaprak çiçek, kuĢkanadındaki tüy görünümü vb. kaba 

kabartmaları üzerine, detay iĢçilikle damarlar görünümü gibi iĢçiliğinin iĢ bıçağı ile yapılma 

iĢlemidir. 

 

Resim  3.2: ĠĢ bıçağının kullanımı 

3.4. Ürünün ikinci ĠĢçiliği Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

 Ürünün parafinlenerek iĢlenecek yumuĢaklığa getirilmesine, 

 ĠĢ bıçağı ve yardımcı materyallerin dikkatli kullanılmasına, 

 Ürüne zarar vermeden ikinci iĢçiliğin yapılmasına, 

 ĠĢ bıçağının düzgün kullanılmasına, 

 Gereksiz iĢlemelerin yapılmamasına, 

 Ürünün iĢlemelerinin estetikliğinin bozulmamasına, dikkat edilmesi gerekmek-

tedir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak ikinci iĢçiliği yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lüle taĢından elde edilen ürünün ikinci iĢçi-

liğini yapmak için uygun çalıĢma ortamı ha-

zırlayınız 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağımız mal-

zemeleri göz önünde bulundurunuz.  

 Ġkinci iĢçilik iĢleminde kullanacağınız araç 

gereci hazırlayınız. 

 Ġkinci iĢçilik iĢleminde kullanacağınız 

malzemeleri eksiksiz hazırlayınız. 

 ĠĢ bıçağı ve yardımcı materyalleri 

temin ediniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.  

 Kurulanan ürüne ikinci iĢçiliği uygulayınız. 

 

 ĠĢ bıçağı ile ürünün yaprak damarları-

nı iĢlemeye baĢlayınız. 

 ĠĢ bıçağı ile ürünün yaprak damarlarını iĢle-

yiniz. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 Ürünün tüm detay iĢlemesini yapınız. 

 

 Ürünün Ģeklini bozmayacak Ģekilde 

ikinci iĢçiliğini yapmaya özen gösteriniz.  

 Ürünün son kontrol iĢlemlerini yapınız.   

 

 Ürünün üzerinde herhangi bir toz 

veya parça kalmamasına dikkat edi-

niz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġkinci iĢçilik; lüle taĢından elde edilen ürünün detay iĢçiliğinin yapılması iĢlemidir. 

 

2. (   ) Ön iĢlemesi yapılan ürün parafinlenerek yumuĢak hale gelir buda ikinci iĢçiliğin 

yapılmasını kolaylaĢtırır. 

 

3. (   ) ĠĢ bıçağı; detay iĢçiliğinde kullanılır.  Alt kısmı keskindir. 

 

4. (   ) Ürünün ikinci iĢçiliği yapılırken; ürünün iĢlemelerinin estetikliğinin bozulmama 

sına, dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

5. (   ) Ġkinci iĢçilikten sonra kurutulma iĢlemine gerek yoktur. 

 

6. (   ) ĠĢ bıçağının ağız kısmı düzdür. 

 

7. (   ) Ġkinci iĢçilikten sonra parafinleme aĢamasına geçilir. 

 

8. (   ) Ġkinci iĢçilikte gereksiz iĢlemelerin yapılmamasına dikkat edilmelidir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında ürüne zarar vermeden renklendirme iĢlemini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Lüle taĢının renklendirilmesi ile ilgili bilgi toplayınız. 

 Lüle taĢının renklendirilme aĢamalarını araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz.  

4. LÜTETAġININ RENKLENDĠRĠLMESĠ 
 

LületaĢı doğal rengi beyazdır. ĠĢlenmemiĢ yan taĢlardan ayrıĢmamıĢ taĢın kahverengi-

ye yakın bir rengi vardır. ĠĢlenmiĢ taĢ beyazdır. Özgünlüğünü bozmamak adına lüle taĢı usta-

ları renk kullanmaz. EskiĢehir odun pazarında yaĢlı bir teyze iĢlediği lüle taĢını bir tenekenin 

içine koyarak içine saman yerleĢtirip yakmıĢ ve lületaĢının siyah renk aldığını görmüĢ, az 

yandığında kahverengi çok yakıldığında siyah olmuĢ. Renklendirme sadece yakılarak yapıl-

maktadır. 

          

                           Resim 4.1: Lüle taĢı tespih                        Resim 4.2: Lüle taĢı pipo kartal pençesi 

 

4.1. LületaĢının Renklendirilmesi 
 

Yeraltından çıkarılan lüle taĢı yumrusunun iĢlenmesi aĢamasında kalan parçalardan da 

yararlanılarak doğal renkte ürünler ede edilebilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Lüle taĢının renklendirmesinde jelâtin gazete ya da etrafını saracak her hangi bir yanı-

cı materyal yeterlidir. Ġstenilen renk açıksa az yakılmalı, siyahsa çok yakılmalıdır. 

 

Resim 4.3: Yakma tekniği ile renklendirilmiĢ ürün 

 

Resim 4.4: RenklendirilmiĢ satranç takımı 

 

Resim 4.5: RenklendirilmiĢ takı seti 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak renklendirme iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürünün renklendirilmesi için uygun ortam 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağımız mal-

zemeleri göz önünde bulundurunuz. 

 Ürünün renklendirilmesi iĢlemlerinde kulla-

nacağınız araç gereci hazırlayınız. 

 

 Ürünün renklendirilmesi iĢlemlerinde 

kullanacağınız malzemeleri eksiksiz 

hazırlayınız. 

 Ürünü renklendireceğiniz kabı temin 

ediniz. 

 Ocağı temin ediniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.  

 Metal maĢa ve yangın tüpü temin 

ediniz. 

 Yanmaz eldiven temin ediniz. 

 Kağıt havlu peçete, gazete kağıdı, 

jelatin vb. yanıcı materyalleri hazırla-

yınız.  

 Ürünü yanıcı materyallerle sarınız.   

 

 Ürünü kaplayacak Ģekilde kağıt gibi 

materyallerle sarınız. 

 Ürünü metal bir kap içersine koyu-

nuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1 
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 Önceden hazırladığınız ve gerekli güvenlik 

önlemlerini aldığınız ortamda kap içerisine 

koyduğunuz kağıda ya da yanıcı materyaller-

le sarılmıĢ ürünü ocak üzerine koyarak yan-

masını bekleyiniz. 

 

    

 Siyah renk elde etmek istiyorsanız 

uzun süreli yakınız. 

 Ġstediğiniz rengi elde ettiğiniz ürünü kaldırı-

nız. 

 

 Dikkatli olunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 

1. LületaĢı doğal rengi ………………. . 

 

2. Renklendirme sadece …………………. yapılmaktadır. 

 

3. Lüle taĢının renklendirmesinde jelâtin gazete ya da etrafını saracak herhangi 

bir …………………………… materyal yeterlidir. 

 

4. Ġstenilen renk açıksa ………. yakılmalı, siyahsa ………… yakılmalıdır. 
 

5. Ürünü yakma iĢlemi sırasında ……………. bir kap içerisine koyabilirsiniz. 

 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 
 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında ürüne uygun balmumu seçebileceksiniz ve ürünü bal mumlayabi-

leceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Ürün içerisine atılacağı bal mumunun özelliklerini ve hazırlanıĢını araĢtırınız. 

 Bal mumlanan ürünün kurutma tekniklerini araĢtırınız. 

 Bal mumlama iĢleminde dikkat edilecek noktaları araĢtırınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz.  

5. UYGUN BALMUMU SEÇME 
 

5.1. Balmumu 
 

ĠĢçi arıların kovan peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmentlerde) bulunan 

balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuĢak sarı veya daha koyu maddeye BALMUMU 

denir. Bunun yanında sanayide hazırlanan maddeye de balmumu denilmektedir. 

 
Resim 5.1: Sanayide elde edilen bal mumu 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1_%28b%C3%B6cek%29
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5.1.1. Balmumun Özellikleri 
 

Arının abdomen denilen karın bölgesini oluĢturan segmentlerde sağlı-sollu bir çift 

mum salgı bezi (balmumu aynası) iĢçi arıların balmumu yapma döneminde kalınlaĢarak 

mum salgılama yeteneğini kazanmaktadırlar. Sıvı olarak aynalar üzerine salgılanan mumlar, 

mum ceplerinde katılaĢarak küçük pulcuklar halini alır. Arılar zincirleme birbirine tutunarak 

özel hareketlerle balmumu sızdırırlar. Arı ayakları yardımıyla ağzına götürdüğü balmumu 

pulcuklarını çiğneyerek yumuĢatıp yoğurmakta ve böylece petek gözlerinin yapımında kul-

lanılmaktadır. Mum örme dönemini tamamlayan iĢçi arılarda mum salgı bezleri dejenere olur 

ve birer sıra hücre tabakasına dönüĢür. 

 

5.1.2. Kimyasal Yapısı  
 

Balmumu molekül ağırlığı yüksek, doymuĢ veya doymamıĢ bazı asitler, alkol ve ester 

karıĢımıdır. Yoğunluğu bire yakındır (0,966). Erime noktası 62°-65°C derecedir 

 

 Balmumunda bulunan maddeler; 

 Alkali esterler (%72), 

 Serbest yağ asitleri (%14),  

 Hidrokarbonlar (%11),  

 Serbest alkoller (%1)  

 Bilinmeyen maddeler (%2).  
 

 Sıcak suda eritilmiĢ balmumu 

 

Arıcılıkta eski peteklerden elde edilen balmumu tekrar kullanılabilir. Balmumu elde 

etmek için, önce petekler baldan ayrılır. Sonra kaynar suya atılır. Yüzeyde toplanan balmu-

mu alınır. Balmumunun erime sıcaklığı 62-65°C'dir. Bu nedenle eritildiğinde su üzerinde 

toplanır. Balmumu arılar için zararlı olabilecek bazı hastalıklar taĢıyabileceğinden Türkiye'-

deki standartlara göre temel petek yapımında kullanılacak balmumunun 110 
o
C'de 12 saat 

süreyle sterilize edilmesi gerekmektedir. 

 

Balmumun içine, tebeĢir, iç yağı ve kola gibi maddeler katılınca bunların tespiti çok 

güçtür. Sarı balmumu parke cilalamasında, heykel, bazı boya ve mum yapımında kullanılır. 

SaflaĢtırılmıĢ, temizlenmiĢ beyaz balmumu ise ilaç sanayinde, kremlerin yapımında kullanı-

lır. Kiliselerde yakılan mumlarda en az %32 oranında balmumu bulunması gerektiğinden 

mum yapma sanayiinde de ciddi miktarlarda kullanılır. 

 

Bazı bitkiler, arının petek için yaptığı balmumuna benzer bir madde salgılar. Bu salgı-

lanan madde özellikle mum ağacı denen bazı palmiye türlerinde fazla olur ve toplanır. Bitki-

sel balmumundan sabun ve mum yapımında istifade edilir. 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_ar%C4%B1&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alkol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ester
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yo%C4%9Funluk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Erime_noktas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tebe%C5%9Fir&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kola
http://tr.wikipedia.org/wiki/Boya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kilise
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mum_a%C4%9Fac%C4%B1&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Palmiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sabun
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5.2. Lüle TaĢını Bal Mumlama 
 

AĢamaları Ģöyledir. 

 

5.2.1. Bal Mumu Elde Edilmesi 
 

Bal mumu iĢçi arıların karın altı halkalarındaki 4 çift mum aynaları tarafından salgıla-

nır. Rengi salgılandığı anda beyazdır. Bal mumu bazı buharlaĢabilen kimyasal maddeleri 

kolayca emer. Bu nedenle bulunduğu yerde böcek öldürücü zehirler vb. saklanmamalıdır. 

Arıların 1 kg mum üretmeleri için 15 ila 25 kg arasında bal tüketmeleri gerekir. Bu da bal 

mumunun ne kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Bunun için en ufak petek kırıntısı ve 

mum parçaları ziyan edilmemelidir. Ayrıca mum tasarrufu için süzme bal üretimi yapılmalı-

dır. Bal mumunun uzun müddet saklanması ve iĢlenebilmesi için içindeki yabancı maddeler-

den (posasından, polenden) arındırılması gereklidir. Bu sızdırma iĢlemi ile olur.  

 

5.2.2. Bal Mumu Sızdırma ĠĢlemi 
 

Sızdırma iĢlemi, peteklerin doğrudan güneĢ ıĢığı ve ısısından faydalanılarak eritilmesi 

ile yapılabilir. Ancak en çok uygulanan sızdırma yöntemi kaynatarak sızdırma yöntemidir. 

Bu yöntemde, sızdırılacak mum yanmaması için yarı yarıya su ile karıĢtırılarak kaynatılır. 

Daha sonra telis çuvala dökülerek, üzerine baskı uygulanmak suretiyle temiz mumun çuvalın 

gözeneklerinden akması, artıklarının çuval içinde kalması sağlanır. DıĢarı akan su ve mum 

karıĢımının soğuması sağlandığında temiz mum su üzerinde bir tabaka halinde katılaĢır. Bu 

iĢlem için kullanılan pres makineleri de vardır. 

 

Resim 5.2: Balmumu 

5.2.3. Sızdırma ĠĢleminde Nelere Dikkat Edilmelidir 
 

 Mum, alevle karĢı karĢıya getirilmemelidir. Çünkü mum kolayca tutuĢur, yanar.  

 Mum eritilirken içine yarı yarıya su katılmalıdır. Aksi halde mumun rengi bozu-

larak esmerleĢir. 
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 Saf bal mumu yoğun olarak petek yapımında kullanılır. Arıcılar bal mumunu 

sızdırma iĢleminde gösterecekleri titizliği, kolonileri için kullanacakları temel 

petek alımında da göstermelidir. 

 Dikkat! BulaĢıcı arı hastalıklarından kolonilerinizi korumak için, Tarım ve Köy 

ĠĢleri Bakanlığından üretim izni alınmıĢ ve 120°C’de sterilizasyonu yapılmıĢ 

temel petek kullanılmalıdır. 

5.3. Lüle TaĢı ĠĢlemeciliğinde Kullanımı 
 

Bir kabın içerisine konulan bal mumu ocağa konularak eritilir. Ürünlerde istenilen 

renge göre içersine perhitrol konulur. Ġstenilen açık renge ulaĢtığında perhitrol konulmaz. 

Kaynar haldeyken içersine lüle taĢından elde edilen ürün bir maĢa aracılığı ile bırakılır. 5-8 

dakika ürürünün bal mumu içersinde beklemesi sağlanır. Süzgeç kullanılarak kap içersinden 

alınır. 

 

5.3.1. Perhidrol 
 

(H2O2) kimyasal bir maddedir elektrik ve kuaförlük sektöründe kullanılmaktadır. Ec-

zanelerde ve elektrikçilerde bulmak mümkündür. Lüle taĢı iĢlemeciliğinde bal mumunun 

beyazlatılmasında kullanılır. 

 

 Perhidrolülün kullanılmasında dikkat edilecek noktalar 

 Balmumunun içersine damla damla atılmalıdır. 

 Kullanımında maske takılmalıdır(Akciğerlere zararlı olduğu tespit 

edilmiĢtir).Havalandırmalı bir yerde yapılmalıdır. 

 Bal mumunu köpürtücü etki yaptığından kullanıldığı kap geniĢ ve 

taĢmayacak Ģekilde olmalıdır. 

 Sık sık atılmamalıdır. Köpürgen özelliğinden dolayı uzun aralıklar-

la atılmalıdır. 

 Ġstenilen renge ulaĢıldığında atma iĢlemi bırakılmalıdır. 

 Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

 

Resim 5.3: Kap içerisinde eritilmemiĢ bal mumu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak ürünü balmumlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Balmumu hazırlamak için uygun ortam 

hazırlayınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 Lüle taĢından elde edilen ürünün balmumu-

na daldırılması, iĢlemlerinin araĢtırmasını 

yapınız. 

 Kütüphanelerden, basılı kaynaklardan, 

görsel kaynak ve kaynak kiĢilerden 

balmumuna daldırılması, iĢlemlerinin 

taramasını yapınız.  

 Balmumuna daldırılma iĢlemlerinde kulla-

nacağınız araç gereci hazırlayınız. 

 

 Isıtılacak kabı, ocağı temin ediniz. 

 Gerekli güvenlik önlemlerini alınız.  

 Metal maĢa ve süzgeç temin ediniz. 

 Yanmaz eldiven, Pamuklu kumaĢ ve 

ıslatmak için kap temin ediniz. 

 Tornada kullanılmak üzere pamuklu 

fırça temin ediniz. 

 Kâğıt havlu peçete ya da yumuĢak 

dokumalı kumaĢ hazırlayınız. 

 Balmumunu eritiniz. 

 

  Önceden hazırladığınız ve gerekli 

güvenlik önlemlerini aldığınız ortam-

da kap içersine bal mumunu koyunuz. 

 Balmumunu tamamen eritiniz. 

 Eriyen bal mumunun içerisine perhidrol 

ekleyiniz. 

 Belirli aralıklarla eriyen bal mumunun içer-

sine perhidrol ekleyiniz. 

 Perhidrol eklenince balmumu köpürüp 

taĢma özelliği göstereceğinden kabını-

zın yeterince geniĢ ve derin olmasını 

tercih ediniz. 

 Sık sık perhidrol eklemeyiniz. 

 Ġstediğiniz renge ulaĢtığında perhidrol 

eklemeyi bırakınız.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Lüle taĢından elde edilen ürüne zarar ver-

meden balmumuna daldırınız. 

 

 Eriyen balmumu kaynama noktasında 

ise ürünü içerisine bırakınız.  

 Bir metal araç vasıtası ile ürünün tüm yönle-

rinin balmumuna dalmasına dikkat ediniz. 

 

  Ürünün her yerinin balmumlanmasına 

özen gösteriniz. 

 Ürünün 5-8 dakika balmumu içerisinde 

kalmasına dikkat ediniz. 

 

 Dikkatli çalıĢınız. 
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 Bir süzgeçle ya da maĢayla ürünü süzdüre-

rek dikkatlice alınız. 

 

  Ürüne zarar vermeden almaya dikkat 

ediniz.  

 Balmumuna batırılan ürünü uygun malze-

melerle kurulayınız ve kurutunuz. 

 Kalın havlu peçeteleri kat kat sererek 

hazırlayınız. 

 Kâğıt havlu ya da yumuĢak dokumalı 

kumaĢlarla ürünü kurulayınız. 

 Ürünü kurumaya bırakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. ĠĢçi arıların kovan peteklerini yapmak için karın halkalarında (segmentlerde) bulunan 

balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuĢak sarı veya daha koyu 

ye ………………… denir. 

 

2. Balmumu arılar için zararlı olabilecek bazı hastalıklar taĢıyabileceğinden Türkiye'deki 

standartlara göre temel petek yapımında kullanılacak 

nun …………………… 
o
C'de 12 saat süreyle sterilize edilmesi gerekmektedir. 

 

3. Bal mumunun uzun müddet saklanması ve iĢlenebilmesi için içindeki yabancı madde-

lerden (posasından, polenden) arındırılması gereklidir. Bu ………………………….. 

iĢlemi ile olur.  

 

4. ……………………….; lüle taĢı iĢlemeciliğinde bal mumunun beyazlatılmasında kul-

lanılır. 

 

5. Bal mumu …………………… arıların karın altı halkalarındaki 4 çift mum aynaları 

tarafından salgılanır. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ar%C4%B1_%28b%C3%B6cek%29
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler ve kazandırılacak beceriler doğrultusunda, temiz ve ay-

dınlık ortam sağlandığında tekniğe uygun ürünü parlatabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki lüle taĢı iĢlemeciliği atölyelerinde kullanılan parlatma iĢlemini 

araĢtırınız. 

 Ürünü ıslak aba ile silme iĢlemini araĢtırınız 

  Toprak cila ile parlatma konusunda bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz.  

6. PARLATMA 
 

6.1. Parlatmada Ön ĠĢlem 
 

Ön iĢlem; ıslak aba ile silme, ovma ve yağlı aba ile ovma aĢamalarından oluĢur. 

 

6.1.1. Ürünü Islak Aba Silme 
 

Balmumuna daldırılmıĢ ürün ılık suya daldırılmıĢ ve iyice sıkılmıĢ pamuklu kumaĢ ile 

hafif ovarak düzleĢtirilir. 

 

Resim 6.1: Ürünü ıslak aba ile ovma 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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6.1.2. Ovma ĠĢlemi 
 

YumuĢak bir kumaĢla ıslak abadan sonra yapılan ovma iĢlemidir. 

 

6.1.3. Yağlı Aba 
 

Kuru aba da denir. Ovma iĢleminde kullanılan yumuĢak kumaĢ üzerine balmumu sürü-

lür ve ovulur. 

 

6.2. Toprak Cila Ġle Parlatma 
 

Balmumuna batırılıp, ıslak aba ile ovulan ürün kuru toprak cila sürülmüĢ pamuklu 

kumaĢla ovulur ve parlak renk alması sağlanır. Tüm ürüne cilalama iĢlemi yapılmalıdır, 

ovulmamıĢ yer kalmamalıdır. Bu iĢlem torna fırçası ile de yapılabilir. Bu Ģekilde ürünün tüm 

yönleri ile parlatılması daha kolay olmaktadır. 

 

Resim 6.2: Toprak cila sürülmüĢ pamuklu kumaĢla ürünün ovulması 

 

Resim 6.3: Toprak cilasının torna fırçasında yapılma iĢlemi 

 

Resim 6.4: Toprak cilası sürülen torna fırçasıyla ürünün parlatılması 
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6.2.1. Toprak Cila 
 

Cila genellikle beyazdır. Renkli ürünlerde toprak renkli cila kullanır. 

    

Resim 6.5: Toprak cila 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak parlatma iĢlemini yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Parlatma yapabilmek için ortam hazırlayı-

nız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağımız. mal-

zemeleri göz önünde bulundurunuz.  

 Kuruyan ürünü ıslak aba ile düzleĢtiriniz. 

 

 Bir kap içersine ılık su koyunuz. 

 Pamuklu kumaĢı ıslatınız. 

 Islanan kumaĢı iyice sıkınız.  

 Kuruyan ürünü ıslak aba ile siliniz.  

 Ürünü tekrar Kurumaya bırakınız. 

 Ürünü ovunuz. 

 Kuru yumuĢak kumaĢ hazırlayınız. 

 Ürünü elinize alarak ovunuz. 

 Tüm yüzeyi ovunuz. 

 Ürüne zarar vermemeye dikkat ediniz. 

 Fazla bastırmayınız.  

  Yağlı abayla ürünü ovunuz. 

   

 Yağlı aba iĢlemi için yumuĢak kumaĢ-

tan 15x15 ebadında bez hazırlayınız. 

 KumaĢ üzerine bal mumu sürünüz. 

Balmumunu çok fazla sürmeyiz. 

 Hazırladığınız balmumlu bezle ürünü 

ovunuz. 

 Dikkatli olunuz. 

 Fazla bastırmayınız. 

 Tüm yüzeyi ovunuz.  

  Ürünü toprak cila aĢamasına hazır hale 

getiriniz. 

 Ön iĢlemi tamamlayıp toprak cila için 

ürünü kurumaya bırakınız.  

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak toprak cila iĢlemini yapınız. 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Toprak cila yapabilmek için ortam hazırla-

yınız.  

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa hazırlayı-

nız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağımız mal-

zemeleri göz önünde bulundurunuz.  

 Toprak cila kullanarak parlatacağınız tekni-

ği seçiniz. 

 Pamuklu kumaĢla mı tornayla mı par-

latacağınıza karar veriniz. 

 Gerekli araç gereci hazırlayınız. 

 

 Toprak cilayı temin edininiz. 

 Hangi renkte cila kullanacaksanız 

seçiniz. 

 Pamuklu kumaĢ hazırlayınız. 

 Tornaya pamuklu fırçayı takınız. 

 Cilayı tercih edeceğiniz tekniğin materyali-

ne sürünüz. 

 

  Pamuklu kumaĢa cilayı sürünüz. 

 Fırça üzerine toprak cila sürünüz. 

  Ürünü toprak cila ile parlatınız. 

 

 CilalanmıĢ kumaĢı ürün üzerinde ova-

layarak gezdiriniz. 

 Tornayı çalıĢtırarak fırçaya ürünün 

tüm yüzeylerinin değmesini sağlayı-

nız. 

 Dikkatli olunuz. 

 Çok bastırmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Balmumuna daldırılmıĢ ürün ılık suya daldırılmıĢ ve iyice sıkılmıĢ …………………. 

kumaĢ ile hafif ovarak düzleĢtirilir 

 

2. .......................... aba; kuru aba da denir. Ovma iĢleminde kullanılan yumuĢak kumaĢ 

üzerine balmumu sürülür ve ovulur. 

 

3. Balmumuna batırılıp, ıslak aba ile ovulan ürün kuru ……………………… cila sürül-

müĢ pamuklu kumaĢla ovulur ve parlak renk alması sağlanır. 

 

4. Ovma; yumuĢak bir kumaĢla …………………. abadan sonra yapılan ovma iĢlemidir. 

 

5. ……………. iĢlem; ıslak aba ile silme, ovma ve yağlı aba ile ovma aĢamalarından 

oluĢur. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

 

 

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, ürüne uygun aksesuarlar ekleyebilecek-

siniz. 

 

 

 

 

 Lüle taĢında kullanılan aksesuarlara ilgili bilgi toplayınız. 

 Topladığınız bilgi ve dokümanları sınıfınıza getirerek arkadaĢlarınızla inceleyi-

niz.   

7. LÜLE TAġINDA AKSESUARLAR 

 

7.1. Ürüne Aksesuar Eklenmesi  
 

Takıcılık bilgileri doğrultusunda istenilen ürünler yapılabilir. Lüle taĢı yumuĢak oldu-

ğundan kolaylıkla aksesuar eklenebilir. 

  

Resim 7.1: Lüle taĢından küpe     

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 7.2: Lüle taĢından kolye, broĢ, küpe 

                   

Resim 7.3: Aksesuarları eklenmiĢ takı        Resim 7.4: Aksesuarları eklenmiĢ zarf açacağı  

 

 

Resim 7.5: Aksesuarları eklenmiĢ anahtarlık 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını uygulayarak ürüne aksesuar ekleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ürüne aksesuar eklemek için uygun ortam hazırla-

yınız. 

 Aydınlık ortam sağlayınız. 

 Temiz ve düzgün bir masa ha-

zırlayınız. 

 Atölye önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢmalarınızda kullanacağı-

mız malzemeleri göz önünde 

bulundurunuz.  

 Yapılan ürüne uygun aksesuar seçiniz. 
 Seçilen aksesuarların sağlam 

olmasına dikkat ediniz. 

 Kullanılacak aksesuara uygun araç seçiniz.   
 Zarf açacağı yapımında kullanı-

lan araçları hazırlayınız.  

 Zarf açacağı yapılacak ürünü torna ile oyunuz. 

 

 Dikkatli olunuz. Ürüne zarar 

vermeyiniz. 

 Oyulan kısma plastik vida seçiniz. 

 

 Vidanın oyulan kısma uygun 

büyüklükte olmasına dikkat 

ediniz.  

 Oyulan kısma plastik vidayı yerleĢtirmeye baĢlayı-

nız. 

  

 Ürüne zarar vermeden çalıĢma-

ya özen gösteriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Vidayı yerleĢtiriniz. 

  

 Dikkatli çalıĢınız. 

 Zarf açacağının açacak kısmını seçiniz. 

 

 Düzenli çalıĢınız. 

 Açacağı ürüne vidalayınız. 

 

 Ürüne zarar vermeden çalıĢma-

ya özen gösteriniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Lüle taĢı ……………………… olduğundan kolaylıkla aksesuar eklenebilir.  

 

2. Ürüne aksesuar eklemek için …………………….. ortam hazırlayınız.     
 

3. Yapılan ürüne uygun …………………………….. seçiniz.   
 

4. Seçilen aksesuarların ………… olmasına dikkat ediniz.   
 

5. Kullanılacak aksesuara uygun ……………. seçiniz. 
 

 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bil-

giler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Ġnce su zımparası; kalın su zımparanın izlerini silmek için ince su zımparası kulla-

nılır. Küçük izleri silerek taĢı pürüzsüzleĢtirmeyi sağlar. 
 

2. (   ) Zımpara kâğıdı; zımpara taĢı kum haline getirilerek bir kağıdın üzerine yapıĢtırılır 

buna zımpara kağıdı denir. Bir nevi törpüdür.  

 

3. (   ) Ham parafin mumunun erime noktası 37 ile 48°C tam rafine edilmiĢ parafin mu-

munun erime noktası ise, 48 ile 66°C arasında değiĢir. 

 

4. (   ) Lüle taĢının renklendirmesinde jelâtin gazete ya da etrafını saracak her  

hangi bir yanıcı materyal yeterlidir. Ġstenilen renk açıksa çok yakılmalı, siyahsa 

az yakılmalıdır. 
 

5. (   ) Sızdırma iĢlemi, peteklerin doğrudan güneĢ ıĢığı ve ısısından faydalanılarak eri 

tilmesi ile yapılabilir. Ancak en çok uygulanan sızdırma yöntemi kaynatarak sızdırma 

yöntemidir. 

 

6. (   ) Bal mumunun uzun müddet saklanması ve iĢlenebilmesi için içindeki yabancı  

maddelerden (posasından, polenden) arındırılması gereklidir. 

7. (   ) Ovma; yumuĢak bir kumaĢla ıslak abadan önce yapılan ovma iĢlemidir. 

 

8. (   ) Balmumuna batırılıp, ıslak aba ile ovulan ürün kuru toprak cila sürülmüĢ pamuklu 

kumaĢla ovulur ve parlak renk alması sağlanır. Tüm ürüne cilalama iĢlemi yapılmama-

lıdır. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-

vaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Erime_noktas%C4%B1
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ  

5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 ‘ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Beyazdır 

2 Yakılarak 

3 Yanıcı 

4 Az-Çok 

5 Metal 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Balmumu 

2 110 

3 Sızdırma 

4 Perhidrol 

5 ĠĢçi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6’NIN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Pamuklu 

2 Yağlı 

3 Toprak 

4 Islak 

5 Ön 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 YumuĢak 

2 Uygun 

3 Aksesuar 

4 Sağlam 

5 Araç 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 YanlıĢ  

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 YanlıĢ 
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