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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

542TGD279

ALAN

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi

DAL/MESLEK

Ayakkabı Üretim

MODÜLÜN ADI

İdeal Sistem Montaj

MODÜL TANIMI

İdeal sistem bir bot sayasının kullanıma hazır hâle
getirilmesindeki bütün temel işlemlerin anlatıldığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOŞUL
YETERLİK

İdeal sistem montajı yapmak.
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında bu modül ile tekniğine
uygun olarak ideal sistem montaj yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Montaya hazırlık yapabileceksiniz.
2. İdeal sistem ayakkabının ön montasını
yapabileceksiniz.
3. İdeal sistem ayakkabının arka montasını
yapabileceksiniz.
4. Kamara bölümünün montasını yapabileceksiniz.
5. Taban kenarlarını düzeltme yapabileceksiniz.
Uygun ortam ve koşullarda, atölye ortamında; Taban
astarı, ara taban, neopren, falçata, bombe, fort, monta
paylarını tıraşlama makinesi, makas, geçici bağcık,
bombe takma makinesi, fort-forme makinesi, ideal
sistem ayakkabı ön monta makinesi, havalandırmalı
ortam, ideal sistem ayakkabı arka monta makinesi,
piyanta kesme makinesi, piyanta baskı makinesi, freze
ve pimse makinesi.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test,
çoktan seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül
uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, ayakkabıcılık da hızla
ilerlemektedir. Fakat tüm bu ilerlemelere rağmen, maalesef ayakkabıcılıkta hâlâ istenilen
standartlara erişilememiştir. Ancak belli başlı firmalar bu konuda sanayileşmiş; fakat onların
elinde de yeterli sayıda eğitimli insan gücü olmadığından yeterince atılımlar
yapamamışlardır.
Ayakkabının istenen kalite niteliklerine uygun olarak üretilmesi, ülkemizdeki ve
dünyadaki çalışmaların doğru yapılmasına bağlıdır. Bu modülde, ideal sistem ayakkabı
üretiminin temelini oluşturan makineler, malzemeler ve teknikler hakkında bilgiler
verilmektedir. Modül sonunda ideal sistem ayakkabı sayasının kullanıma hazır hâle
getirilmesi için gerekli olan işlemleri uygulama becerisine sahip olabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
ÖĞRENME FAALİYETİ– 1
AMAÇ
Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ideal sistem
ayakkabıyı montalama işlemine hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini gezerek ideal sisteme uygun monta öncesi
hazırlık işlemlerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. İDEAL SİSTEM MONTAJ
1.1. Tanımı
İdeal model ayakkabılar, ara tabanı dış tarafa doğru saya ile birleştirilen
ayakkabılardır.

1.2. Diğer Montaj Sistemlerine Göre Farklılıkları






İdeal sistemde ara taban (fiyapa) kullanılır.
Saya ile ara taban birleştirilir.
Monta payları, düz montada alta doğru yapıştırılırken, ideal sistemde dışa doğru
yapıştırılır.
Düz montaya hazırlıkta kullanılan fort forme makinesinde sıcak ve soğuk kalıp
kullanılırken, ideal sistemde sadece sıcak kalıp kullanılır.
İdeal sistemle üretilen ayakkabıların tabanları eskidiğinde değiştirilebilir.

1.3. Montaya Hazırlık
1.3.1. Taban Astarı ve Ara Taban Birleştirmede Dikkat Edilecek Noktalar





Taban astarı ve ara taban (fiyapa) birebir eşit olarak kesilmelidir.
Her ikisinin yapışacak yüzeylerinin tamamına düzgün şekilde yapıştırıcı
sürülmelidir.
Birbirine yapıştırılırken yüzeylerin birbirine tamamıyla oturmasına ve boşluk
olmamasına özen gösterilmelidir.
Yapıştırılan taban astarı ve ara taban kalıba çakılırken, taban astarı kısmının
kalıbın alt yüzeyine gelmesine dikkat edilmelidir.
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1.3.2. İdeal Sistem Ayakkabı Fort-Forme Makinesi


Tanımı

Sayanın arka kısmına konulan fordun saya ile astar arasına yapışmasını ve şekil
almasını sağlayan makineye fort-forme makinesi denir (Resim 1.1).

Resim 1.1: İdeal sistem fort-forme makinesi



Ayarları






Sıcaklık ayarlarının yapılması gerekmektedir. Deri sayalar için sıcaklık
1200 C olmalıdır.
Basınç ayarının uygun olması gerekmektedir. Basıncın en uygun değer
olan 6 bar olması gerekmektedir.
Sayanın çekme ayarlarının düzgün yapılması gerekmektedir.

Kısımları



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde bulunduran kısımdır.
Alüminyum kalıp(maça) : Kalıp şeklinde alüminyumdan yapılmış ısıyla
birlikte sayaya şekil verilmesini sağlayan elemandır (Resim1.2).
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Resim 1.2: Alüminyum kalıp (maça)




Rezistans: Isı üreten birimdir.
Teflon: Maçanın üzerine oturtulan sayayı üstten basarak ısıyla birlikte
sayanın arka kısmına şekil verilmesini sağlayan aparattır (Resim 1.3).

Resim 1. 3: Teflon



Kontrol paneli: Makinedeki ayarlamaları kontrol edebileceğimiz tüm
ayar düğmelerini üzerinde bulunduran kısımdır (Resim 1.4).
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Resim 1. 4: Kontrol paneli



Start pedalı: Basıldığında teflonu aşağıya hareket
şekillendirmenin yapılmasını sağlayan pedaldır (Resim 1.5).

ettirerek

Resim 1. 5: Start pedalı

1.3.3. Fort-Forme Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar






Fordun sayaya uygun yükseklikte yerleştirilmesi gerekir. Bu yükseklik yaklaşık
7–8 mm’dir.
Fordun tıraşlı tarafı astara bakmalıdır.
Sayanın arka kısmının makinedeki dayamalara temas etmesine dikkat
edilmelidir.
Alüminyum kalıp sıcak olduğundan ötürü ellerimizi değdirilmemesine özen
gösterilmelidir.
Arka yükseklik ayarı uygun ölçüde ayarlanmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İ
İşlem Basamakları
 Monta öncesi işlemleri yapmak.

Öneriler
 Bombeyi takınız.

Resim 1. 6 Resim 1. 7

 Saya ile astar arasını lateksle yapıştırınız.

Resim 1. 8

 Fordu takınız.

Resim 1. 9

Resim 1. 10

 Astarın monta paylarını tıraşlayınız.

Resim 1. 11 Resim 1. 12

 Geçici bağcık bağlayınız.

Resim 1. 13

 Taban astarı ve ara tabanı birbirine
yapıştırmak.

 Birbirine eşit olarak kesilmiş taban astarı
ve ara tabanı neopren sürerek
yapıştırınız.
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Resim 1. 14 Resim 1. 15

 Birleştirilmiş taban astarı ve ara tabanı
kalıba takmak.

 Taban astarı kalıbın alt kısmına gelecek
şekilde ortalayarak çakınız.

Resim 1. 16 Resim 1. 17

 Kalıptan taşan kısımlara neopren sürmek.  Taban astarının kalıptan taşan kısımlarına
kalıba değmeyecek şekilde neopren
sürünüz.

Resim 1. 18

 Sayanın kenarlarına neopren sürmek.

 Sayanın tıraşlanmış olan monta kısmına
neopren sürünüz.

Resim 1. 19
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

(….) Taban astarı ve ara taban birbirine eşit kesilmelidir.
(….) Taban astarı ve ara tabanın yapışması için lateks sürülür.
(….) Birleştirilmiş taban astarı ve ara taban, taban astarı kalıbın alt kısmına gelecek
şekilde ve ortalanarak kalıba çakılır.
(….) Kalıba çakılan taban astarının monta payı kısımlarına poliüretan yapıştırıcı
sürülür.
(….) Fort-forme makinesinde sadece sıcak kalıp kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir çift ideal bot sayasını, taban astarını ve ara tabanını monta işlemi için hazırlayınız.
Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6

Evet

Hayır

Taban astarı ve ara tabanı birbirine eşit olarak kestiniz mi?
Taban astarı ve ara tabanın yapışacak yüzeylerine düzgün bir
şekilde neopren sürdünüz mü?
Taban astarı ve ara tabanı boşluk olmadan yapıştırdınız mı?
Taban astarı kalıbın alt kısmına gelecek şekilde ve ortalayarak
kalıba çaktınız mı?
Taban astarının kalıbın dışında kalan kısmına kalıba
değdirmeden neopren sürdünüz mü?
Sayanın monte payı kısmını tıraşlayarak bu yüzeylere neopren
sürdünüz mü?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi evet olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa
uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 2

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ideal sistem
ayakkabının ön montasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak ideal sistem ayakkabının ön
montasında kullanılan makineleri ve ön montanın nasıl yapıldığını
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

2. ÖN MONTA
2.1. İdeal Sistem Ön Monta Makinesi
2.1.1. Tanımı
Ayakkabının burun kısmını taban astarına presleyerek dışa dönük olarak yapışmasını
sağlayan makineye, ideal sistem ön monta makinesi denir (Resim 2.1).

Resim 2.1: İdeal sistem ön monta makinesi
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2.1.2. Kısımları



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde bulunduran kısımdır.
Makas: Ayakkabıyı burunun üst kısmından sararak sayanın fiyapanın üstüne
yapışmasını sağlayan parçadır (Resim 2.2).

Resim 2.2: Makas



Danalya: Sayanın monta paylarının üzerine oturtulup çektirildiği kısımdır
(Resim 2.3).

Resim 2.3: Danalya




Rezistans: Isı üreten kısımdır.
Ayak pedalı: İki kademeli olarak çalışır. Birinci kademe basıldığında
danalyaları kapatır. İkinci basıldığında ise tüm devreyi kapatarak ön montanın
yapılmasını sağlar (Resim 2.4).
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Resim 2.4: Ayak pedal




Termostat: Isının ayarlandığı kısımdır.
Kontrol paneli: Ana şalter ve tüm kontrol düğmelerinin ve göstergelerin
üzerinde bulunduğu kısımdır (Resim 2.5).

Resim 2.5: Kontrol paneli



Hava girişi ve basınç ayarı: Havanın girdiği ve basıncın ayarlandığı kısımdır
(Resim 2.6).

Resim 2.6: Hava girişi ve basınç ayarı
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Arka dayama: Ayakkabıyı arka kısmından destekleyerek ön montanın
tamamlanmasını sağlayan kısımdır (Resim 2.7).

Resim 2.7: Dayama



Çekiç: Ayakkabının alt kısmından basarak sayanın taban astarına yapışmasını
sağlayan aşağı-yukarı yönde ayarlanabilen kısımdır (Resim 2.8).

Resim 2.8: Çekiç

2.1.3. Ayarları




Sıcaklık ayarlarının sayanın yapısına zarar vermeyecek şekilde ayarlanması
gerekmektedir.
Basınç en uygun olan 6 bar olarak ayarlanmalıdır.
Sayanın çekme ayarlarının düzgün yapılması gerekmektedir.

2.2. Ön Monta Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar




Makinenin basınç, ısı, makas ve danalya ayarlarının kalıba göre yapılmış
olmasına dikkat edilmelidir.
Danalyalar ve makas arasına sayayı yerleştirme esnasında ellerimizi
korumalıyız.
Sayanın ön kısmındaki tüm yüzeylerin taban astarına yapışmış olmasına dikkat
edilmelidir.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Sayalı kalıbı ön monta makinesine
yerleştirmek.

Öneriler
 Sayayı kalıba makinedeki aparat
yardımıyla giydiriniz.

Resim 2. 9

 Fiyapayı makinenin çekiç kısmına,
sayayı ise danalyalarla makas arasına
gelecek şekilde makineye yerleştiriniz.

Resim 2.10

 Sayanın kalıp üzerindeki düzgünlüğünü
ayarlamak.

 Makineye yerleştirilmiş olan sayanın
kalıbı ortalamış olduğunu, sayanın
danalyalar arasına girmiş olduğunu,
sayanın burun kısmında boşluk olup
olmadığını gözünüzle kontrol ediniz.

 Ön montayı yapmak.

 Ayak pedalına bir sefer yavaşça basarak
danalyalar ve makas arasında
ayakkabının preslenmesini sağlayınız.

Resim 2.11
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Resim 2.12

 Ayak pedalını bırakmadan daha
kuvvetli basarak arka dayamanın
gelmesini, dolayısıyla ön montanın
tamamlanmasını sağlayınız.

Resim 2.13

 Ön montası yapılmış sayayı kontrol etmek.  Burun kısmındaki tüm kenarların
salpanın üzerine çıkmış olması ve
salpaya yapışmış olması gerekmektedir.
Ayrıca ayakkabının burun kısmında
saya ile kalıp arasında boşluk
kalmaması gerekir. Bütün bu
durumların doğru olup olmadığını
gözünüzle kontrol ediniz.

Resim 2.14 Resim 2.15
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

(….) Sayanın monta payları taban astarının dışına taşacak şekilde kalıba giydirilir.
(….) Kalıplamaya önce arka kısımdan başlanır.
(….) Sayalı kalıp makineye yerleştirilerek preslenmeden önce düzgünlüğü kontrol
edilir.
(....) Monta paylarının taban astarı ile birleştirilmesinde kullanılan yapıştırıcı neopren
olmalıdır.
(….) Pedala iki kademeli basılarak ayakkabının burun kısmının montası tamamlanır.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir çift ideal bot sayanın burun montasını makine ile yapınız. Yaptığınız bu
uygulamayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6

Evet

Hayır

Kalıbı saya yönüne göre çentiklerine dikkat ederek seçtiniz
mi?
Sayayı monta payları taban astarının dışına taşacak şekilde
kalıba yerleştirdiniz mi?
Kalıbı çekicin üzerine, sayanın monta paylarını da
danalyaların üzerine gelecek şekilde ön monta makinesine
yerleştirdiniz mi?
Ayak pedalına bir kez basarak bırakmadan sayanın düzgünlük
ayarını kontrol ettiniz mi?
Pedala ikinci kez basarak ön monta işlemini tamamladınız
mı?
Ön montası yapılmış ayakkabının uygunluğunu kontrol ettiniz
mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa
uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 3

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ideal sistem
ayakkabının arka montasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak ideal sistem ayakkabının arka
montasında kullanılan makineleri ve arka montanın nasıl yapıldığını
gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta arkadaşlarınızla
paylaşınız.

3. ARKA MONTA
3.1. İdeal Sistem Arka Monta Makinesi
3.1.1. Tanımı
Ayakkabının arka kısmını ara tabana presleyerek dışa dönük olarak yapışmasını
sağlayan makineye, “İdeal Sistem Arka Monta Makinesi” denir (Resim 3.1).

Resim 3.1: İdeal sistem arka monta makinesi
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3.1.2. Kısımları



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde bulunduran kısımdır.
Makas: Isıyla birlikte kalıbın arka kısmını sararak sayanın ara tabana
yapışmasını sağlar.Kalıplara göre çeşitleri vardır (Resim 3.2).

Resim 3.2: Makas



Hava girişi ve basınç ayarı: Havanın makineye giriş kısmıdır. Burada havanın
basıncı 6 bar olarak makineye girmesi sağlanır (Resim 3.3).

Resim 3.3: Hava girişi ve basınç ayarı





Rezistans: Isı üreten kısımdır.
Termostat: Isının ayarlandığı kısımdır.
Çekiç: Kalıbın üzerine oturtulduğu aşağı yukarı yönde ayarlanabilen kısımdır.
Piyanta çekiç ile makas arasında preslenir (Resim 3.4).
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Resim 3.4: Çekiç



Kontrol paneli: Makineyi ayarlamamıza yardımcı olan kontrol düğmelerini ve
göstergelerini üzerinde bulunduran kısımdır (Resim 3.5).

Resim 3.5: Kontrol paneli

3.1.3. Ayarları





Sıcaklık ayarları sayanın cinsine göre yapılmalıdır.
Basınç ayarının uygun olması gerekmektedir. Basınç için en uygun değer 6
bardır.
Makas ayarı kalıbın kenar kısmını tam olarak saracak şekilde yapılmalıdır.
Çekiç ayarı kalıp ölçülerine göre yükseltilip alçaltılmalıdır.

3.2. Arka Monta Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar





Makinenin basınç ve makas ayarlarının kalıba göre yapılmış olmasına dikkat
edilmelidir.
Çekiç ve makas arasına sayayı yerleştirme esnasında ellerimizi korumalıyız.
Sayanın arka kısmındaki tüm yüzeylerin taban astarına yapışmış olmasına dikkat
edilmelidir.
Isı ayarı 800 C–900 C arasında olmalıdır.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Arka monta makinesini ayarlamak.

Öneriler
 Çekiç yüksekliğini saya ile taban
astarını tamamen presleyecek şekilde
kalıba göre ayarlayınız.

Resim 3. 6

 Arka monta makinesini çalıştırmak.

 Makinenin şalterini açarak çalışmasını
sağlayınız. Kompresörü açarak
makineye 6 bar basınç gelmesini
sağlayınız.

Resim 3. 7

Resim 3. 8

 Ön montası yapılmış kalıptaki sayayı
makineye yerleştirmek.

 Kalıplanmış sayayı makasa kadar
dayayarak arka monta makinesine
yerleştiriniz.

Resim 3. 9
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Resim 3.10

 Arka montayı yapmak.

 2 kademeli pedala basarak saya ile taban
astarının preslenerek yapışmasını
sağlayınız.

Resim 3.11

Resim 3.12

 Arka montası yapılmış sayayı kontrol
etmek.

 Arka montası yapılmış sayanın
kenarlarının yapışmış olmasına dikkat
ediniz.

Resim 3.13
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

(….) Makineyi çalıştırdıktan sonra gerekli ayarlamalar yapılır.
(….) Kalıbın arka bölümü makaslara kadar dayanmalıdır.
(….) Kalıplama işlemi pedala sadece 1 kez basılarak tamamlanır.
(….) Kalıplama için uygun basınç 4 bar olmalıdır.
(….) Kalıplama işlemi bittikten sonra kalıplamanın düzgünlüğü kontrol edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bir çift ideal bot sayanın arka monta işlemini yapınız. Yaptığınız bu uygulamayı
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

1
2
3
4
5

Değerlendirme Ölçütleri
Makineyi çalıştırarak uygun sıcaklığa gelmesini beklediniz
mi?
Kalıbın çekiç yüksekliğini piyantaya göre ayarladınız mı?
Kalıplama işlemi için kalıbın arka kısmını makaslara kadar
dayadınız mı?
Kalıplama için kademeli pedala 2 kez bastınız mı?
Presleme işleminden sonra kalıplamanın uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa
uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 4
AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 4

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ideal sistem
ayakkabının kamara bölümünün montasını yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak ideal sistem ayakkabının kamara
bölümü montasında kullanılan makineleri ve kamara bölümünün montasının
nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline getirip sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

4. KAMARA BÖLÜMÜ MONTASI
4.1. Piyanta Ezme ve Kesme Makinesi
4.1.1. Tanımı
Ön ve arka montası yapılmış ayakkabının aynı yönde dönen iki plaka arasında
preslenerek özellikle kamara bölümünün yapışmasını sağlayan, aynı zamanda alt kısmında
bulunan, titreşimli kesici yardımıyla monta payı fazlalıklarının kesilmesini sağlayan
makineye, “Piyanta Ezme ve Kesme Makinesi” denir (Resim 4.1).

Resim 4.1: Piyanta ezme ve kesme makinesi
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4.1.2. Kısımları



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde barındıran kısımdır.
Presleme plakaları: Aynı yönde dönen iki adet yuvarlak çelik plakalardan
oluşur. Piyanta bu iki plaka arasında yürüyerek preslenir (Resim 4.2).

Resim 4.2: Presleme plakaları



Titreşimli kesici: Taban astarı ve fiyapanın fazlalıklarını kesmeye yarayan,
titreşimle çalışan kesici uçtur (Resim 4.3).

Resim 4.3: Titreşimli kesici



Ayak pedalları: İki adet pedal bulunur. Soldaki pedala basılı tutulduğunda
presleme plakalarını birbirinden ayırır. Sağdaki pedala basılı tutulduğunda ise
kesici çalıştırılmış olur (Resim 4.4).
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Resim 4.4: Ayak pedalları





Rezistans: Isı üreten kısımdır.
Termostat: Isının ayarlandığı kısımdır.
Plakaların dönme hızı ayarlayıcısı: Plakaların dönme hızını manuel olarak
ayarlanmasına yardımcı olan düğmedir (Resim 4.5).

Resim 4.5: Dönme hızı ayarlayıcısı



Kontrol paneli: Makinedeki ayarlamaları kontrol edebileceğimiz tüm ayar
düğmelerini üzerinde bulunduran kısımdır (Resim 4.6).

Resim 4.6: Kontrol paneli
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4.1.3. Ayarları




Ayakkabının piyanta yüksekliğine göre presleme plakalarının yükseklikleri
ayarlanır.
Ayakkabının piyanta yüksekliğine göre titreşimli kesicinin yüksekliği ayarlanır.
Presleme plakalarının dönme hızı, çalışan kişinin isteğine ve hızına göre
ayarlanır.

4.1.4. Bıçağın Bilenmesi
Bıçak köreldiği durumlarda makineden sökülür ve tek kama açısı verilerek bilenir.

4.2. Kamara Bölümü Montası Yapılırken Dikkat Edilecek Noktalar





Dönme hızı kişinin kendi el becerisine göre ayarlanmalıdır.
Piyanta kısımlarının dönme plakalarına tam olarak oturmasına dikkat edilmelidir.
Ellerimizi dönen plakalar arasına sokmamaya özen göstermeliyiz.
Piyantanın tamamını plakalar arasında ezdirmeliyiz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Piyanta ezme ve kesme makinesini
çalıştırmak.

Öneriler
 Kontrol paneli üzerindeki ana şalteri
açarak makineyi çalıştırınız.

 Piyanta ezme ve kesme makinesini
ayarlamak.

 Plakaların dönme hızını ayar düğmesini
kullanarak ikinci kademeye getiriniz.

 Ön ve arka montası yapılmış kalıptaki
sayayı makineye yerleştirmek.

 Pedala basarak açılan plakaların arasına
piyanta kısmını dayayarak pedalı
bırakınız.

Resim 4. 7

Resim 4. 8

Resim 4. 9
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Resim 4.10

 Ezme işlemini yapmak.

 Ellerimizle kavradığımız ayakkabıyı
dönen plakalar yardımıyla döndürerek
tüm piyanta kenarlarının ezme işlemini
yapınız.

Resim 4.11

Resim 4.12

 Fazlalıkları kesmek.

 Ayakkabı ikinci tur döndürülürken
kesiciyi çalıştıran pedala basarak taban
astarı ve fiyapanın fazlalıklarını kesiniz.

Resim 4.13
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Resim 4.14

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

(….) İlk iş olarak ana şalter açılarak makine çalıştırılmalıdır.
(….) Makinenin dönme hızı ayarlanmalıdır.
(….) Pedala basılarak piyanta kısmı dönen plakalara yerleştirilir ve pedal bırakılır.
(….) Piyantanın tamamı ezilir.
(….) Presleme işleminden sonra taban astarı ve fiyapa falçata yardımıyla kesilir.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Ön ve arka montası yapılmış bir çift ideal bot sayasının kamara bölümünün presleme
işlemini yapınız. Piyanta fazlalıklarını kesiniz. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki ölçütlere
göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5

Evet

Hayır

Makineyi çalıştırarak dönme hızını ayarladınız mı?
Pedala basarak piyanta kısımlarını dönen plakalar arasına
yerleştirip pedalı bıraktınız mı?
Piyantanın tamamını preslediniz mi?
Taban astarı ve fiyapanın fazlalıklarını kesici bıçağın pedalına
basarak kestiniz mi?
Yapılan işlemlerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa
uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 5

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ– 5

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda, gerekli ortam sağlandığında ideal sistem
montası yapılmış ayakkabının taban kenarlarının frezelenmesini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizdeki ayakkabı üreticilerini araştırarak ideal sistem montası yapılmış
ayakkabının taban kenarlarının düzeltilmesinde kullanılan makineleri ve
düzeltme işleminin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi rapor hâline
getirip sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. TABAN KENARLARINI DÜZELTME
5.1. Freze ve Pimse Makinesi
5.1.1. Tanımı
Üzerinde bulunan freze bıçağı yardımı ile taban kenarlarının düzgün kesilmesini
sağlayan makineye denir (Resim 5.1).

Resim 5.1: Freze ve pimse makinesi
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5.1.2. Ayarlanması
Freze bıçağı köreldiği zamanlarda sökülerek bilenmelidir. Toz emiş torbası
dolduğunda temizlenmelidir.

5.1.3. Elemanları ve Görevleri



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde barındıran kısımdır.
Freze bıçağı: Taban kenarlarının kesilmesini sağlayan kesici bıçaktır (Resim
5.2).

Resim 5.2: Freze bıçağı




Dayama: Piyanta kenarlarının freze bıçağına istenilen mesafede ayarlanmasına
yarayan parçadır.
Tutucu plakalar: Piyanta kenarını tutmaya ve bıçağın etrafında döndürmeye
yarayan iki adet yuvarlak çelik parçalardır (Resim 5.3).

Resim 5.3: Tutucu plakalar



Vakum motoru ve toz emici hazne: Taban kenarından çıkan tozları motor
yardımıyla emerek haznede biriktirir. Dolduğu zamanlarda temizliği
yapılmalıdır (Resim 5.4 , 5.5).
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Resim 5.4: Vakum motoru



Resim 5.5: Toz emici hazne

Freze bıçağı muhafazası: Freze bıçağının elle temasını engellemek için bıçağın
önündeki muhafazadır (Resim 5.6).

Resim 5.6: Freze bıçağı muhafazası



Acil butonu: Tehlike anında sistemi kapatan butondur (Resim 5.7).

Resim 5.7: Acil butonu
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Ayak pedalı: Tutucu plakaların arasının açılmasını sağlayan pedaldır (Resim
5.8).

Resim 5.8: Ayak pedalı



Kontrol paneli: Makinenin tüm ayar düğmelerini üzerinde bulunduran kısımdır
(Resim 5.9).

Resim 5.9: Kontrol paneli

5.2. Zımpara Makinesi
5.2.1. Tanımı
Freze bıçağının pürüzlü bıraktığı taban kenarı yüzeylerini pürüzsüz hâle getirmek ve
tek bir yüzey olarak gözükmesini sağlamak amacıyla kullanılan makinedir (Resim 5.10).

Resim 5.10: Zımpara makinesi
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5.2.2. Ayarlanması




Zımpara kasnaklarının üzerine bağlanan zımpara kâğıtları yıprandığında
değiştirilir.
Zımpara kâğıdı keçe ile aynı genişlikte olmalıdır.
Toz emme haznesi dolduğunda temizlenmelidir.

5.2.3. Elemanları ve Görevleri



Gövde: Makinenin tüm birimlerini üzerinde taşıyan kısımdır.
Kontrol paneli: Makinenin açma-kapama ve düğmelerinin üzerinde bulunduğu
kısımdır (Resim 5.11).

Resim 5.11: Kontrol paneli



Zımpara kasnakları ve keçeleri: Zımpara kâğıtlarının makineye takıldığı ve
dönme hareketini yapan kısımlardır (Resim 5.12).

Resim 5.12: Zımpara kasnakları ve keçeleri
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Toz emici: Küçük bir motor ile çalışan zımpara yapımı esnasında oluşan tozları
toplayan kısımdır (Resim 5.13).

Resim 5.13: Toz emici



Kenar alma bıçağı ve bileme taşı: Taban kenarını düzeltmeye yarayan 45
açılı taştır (Resim 5.14).

Resim 5.14: Kenar alma bıçağı ve bileme taşı

5.3. Taban Kenarlarını Düzeltmede Dikkat Edilecek Noktalar





Zımparanın dönme yönüne dikkat edilmelidir.
Zımparalama esnasında ellere dikkat edilmelidir.
Zımparalanacak yüzeyin dışına çıkılmamalıdır.
Zımparalanan yüzey homojen bir yapıda olmalıdır.
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UYGULAMAFAALİYETİ
FAALİYETİ
UYGULAMA
İşlem Basamakları
 Freze ve pimse makinesini ayarlamak.

Öneriler
 Freze bıçağının köreldiğinde bilenmesi
gerekir. Toz emiş haznesi dolduğu
zamanlarda temizlenmelidir.

 Freze ve pimse makinesini çalıştırmak.

 Resim 5.9 daki start düğmelerine basarak
freze bıçağının, tutucu plakaların ve toz
emiş motorunun çalışmasını sağlayınız.

 Tabanı takılmış kalıptaki sayayı
makineye yerleştirmek.

 Ayak pedalına basarak açılan tutucu
plakaların arasına ayakkabıyı
yerleştiriniz. Piyanta kenarlarının freze
bıçağına 900 açı yapmasına dikkat ediniz.

Resim 5.15

Resim 5.16

 Taban kenarlarının fazlalıklarını kesmek.  Ayakkabıyı sabit bir baskı uygulayarak
freze bıçağına doğru ittiriniz. Bununla
birlikte 900 açıyı ve baskıyı
değiştirmeksizin 180 0 döndürünüz.

Resim 5.17
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Resim 5.18

 Zımpara makinesini çalıştırmak.

 Ana şalteri açınız. Kontrol paneli
üzerindeki yeşil butonlara basarak
zımpara makinesinin çalışmasını
sağlayınız.

 Hatalı yerleri zımpara makinesinde
düzeltmek.

 Freze makinesinde homojen olarak elde
edemediğiniz yüzeyleri zımpara
makinesinde düzeltiniz.

Resim 5.19

Resim 5.20

 Finisaj yapmak.

 Daha önceki modülde edindiğiniz bilgiler
ışığında ayakkabının finisajını yapınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru veya yanlış olarak işaretleyiniz.
1.
2.
3.
4.
5.

(….) Freze ve pimse makinesinde herhangi bir ayar olayı yoktur.
(….) Ayakkabı freze ve pimse makinesine ayak pedalına basılarak açılan tutucu
plakaların arasına freze bıçağıyla 900 açı yapacak şekilde yerleştirilir.
(….) Piyantanın bütün kenarları frezelenir.
(….) Ayakkabı freze bıçağı çevresinde döndürülürken 900 açının bozulmasının bir
önemi yoktur.
(….) Freze tezgâhında homojen olarak elde edilemeyen yüzeyler zımpara makinesinde
düzeltilir.

DEĞERLENDİRME
Objektif testteki cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı
belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt
yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz uygulama testine geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Montası yapılmış bir çift ideal sistem bot sayasının piyanta kenarlarını freze ve pimse
makinesini ve zımpara makinesini kullanarak düzeltiniz. Yaptığınız bu uygulamayı aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6

Evet

Hayır

Freze ve pimse makinesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?
Freze ve pimse makinesini çalıştırdınız mı?
Ayakkabıyı makineye tekniğine uygun olarak yerleştirdiniz
mi?
Ayakkabının tüm piyanta kenarlarını tekniğine uygun olarak
frezelediniz mi?
Homojen olarak elde edilemeyen yüzeyleri zımpara
makinesinde düzelttiniz mi?
Montası tamamlanan ayakkabının finisajını tekniğine uygun
olarak yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Uygulamalı testteki cevaplarınızın hepsi “evet” olmalıdır. Eğer hayır cevabınız varsa
uygulamayı tekrar ediniz.
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
İdeal Sistem Montaj modülü faaliyetleri ve araştırma sonunda; kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçme soruları ile değerlendiriniz. Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki
modüle geçebilirsiniz.
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(….) İdeal sistem montajda taban astarı ve fiyapa birbirine eşit olarak kesilmelidir.
(….) Kesilen taban astarı ve fiyapa birbirine poliüretan yapıştırıcı ile yapıştırılır.
(….) Yapıştırılan taban astarı ve fiyapa kalıba çakılırken kalıbın alt kısmına fiyapa
gelmelidir.
(….) Kalıba çakılan taban astarının monta payı kısımlarına lateks yapıştırıcı sürülür.
(….) Fort-forme makinesinde sıcak ve soğuk kalıp birlikte kullanılır
(….) Ayakkabıyı burnun alt kısmından sararak sayanın taban astarına yapışmasını
sağlayan parçaya makas denir.
(….) Ön monta makinesinde basınç, ısı, makas ve danalya ayarlarının sayaya göre
yapılmış olması gerekir.
(….) Arka monta makinesinde basıncın 6 bar olarak ayarlanması gerekir.
(….) Arka monta yapılırken sayanın arka kısmındaki tüm yüzeylerin taban astarına
yapışmış olması gerekir.
(….) Kamara bölümünün montası yapılırken piyantanın tamamını plakalar arasında
ezdirmemeliyiz.
(….) Freze bıçağı yardımıyla taban kenarlarının düzgün kesilmesini sağlayan
makineye freze ve pimse makinesi denir.
(….) Taban kenarlarının kesilmesini sağlayan kesici bıçağa freze bıçağı denir.
(….) Piyanta kenarını tutmaya ve bıçağın etrafında döndürmeye yarayan yuvarlak çelik
parçalara dayama denir.
(….) Zımpara makinesinde kullanılan zımpara kâğıdı keçe ile aynı genişlikte olmalıdır.
(….) Zımparanın dönme yönüne dikkat edilmelidir.

DEĞERLENDİRME
Sorulara verdiğiniz cevapları cevap anahtarıyla karşılaştırınız.
Bu modül kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı belirleyiniz.
Yanlış cevaplandırdığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetinde ilgili konuya dönünüz.
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YETERLİK ÖLÇME
Soru: Bir çift ideal sistem bot sayanın bütün hazırlık işlemlerini, monta işlemini, üste
atma ve kalite kontrol işlemlerini tekniğine uygun olarak yapınız. Yaptığınız uygulamaları
aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1

Taban astarı ve ara tabanı birbirine eşit olarak kestiniz mi?

2

Taban astarı ve ara tabanın yapışacak yüzeylerine düzgün bir
şekilde neopren sürdünüz mü?

3

Taban astarı ve ara tabanı boşluk olmadan yapıştırdınız mı?

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Taban astarı kalıbın alt kısmına gelecek şekilde ve ortalayarak
kalıba çaktınız mı?
Taban astarının kalıbın dışında kalan kısmına kalıba
değdirmeden neopren sürdünüz mü?
Sayanın monte payı kısmını tıraşlayarak bu yüzeylere neopren
sürdünüz mü?
Kalıbı saya yönüne göre çentiklerine dikkat ederek seçtiniz
mi?
Sayayı monta payları taban astarının dışına taşacak şekilde
kalıba yerleştirdiniz mi?
Kalıbı çekicin üzerine, sayanın monta paylarını da
danalyaların üzerine gelecek şekilde ön monta makinesine
yerleştirdiniz mi?
Ayak pedalına bir kez basarak bırakmadan sayanın düzgünlük
ayarını kontrol ettiniz mi?
Pedala ikinci kez basarak ön monta işlemini tamamladınız
mı?
Ön montası yapılmış ayakkabının uygunluğunu kontrol ettiniz
mi?
Makineyi çalıştırarak uygun sıcaklığa gelmesini beklediniz
mi?

14

Kalıbın çekiç yüksekliğini piyantaya göre ayarladınız mı?

15

Kalıplama işlemi için kalıbın arka kısmını makaslara kadar
dayadınız mı?

16

Kalıplama için kademeli pedala 2 kez bastınız mı?

17

Presleme işleminden sonra kalıplamanın uygunluğunu kontrol
ettiniz mi?

18

Makineyi çalıştırarak dönme hızını ayarladınız mı?

19

Pedala basarak piyanta kısımlarını dönen plakalar arasına
yerleştirip pedalı bıraktınız mı?
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Hayır

20

Piyantanın tamamını preslediniz mi?

21

Taban astarı ve fiyapanın fazlalıklarını kesici bıçağın pedalına
basarak kestiniz mi?

22

Yapılan işlemlerin doğruluğunu kontrol ettiniz mi?

23

Freze ve pimse makinesinin ayarlarını kontrol ettiniz mi?

24

Freze ve pimse makinesini çalıştırdınız mı?

25
26
27
28

Ayakkabıyı makineye tekniğine uygun olarak yerleştirdiniz
mi?
Ayakkabının tüm piyanta kenarlarını tekniğine uygun olarak
frezelediniz mi?
Homojen olarak elde edilemeyen yüzeyleri zımpara
makinesinde düzelttiniz mi?
Montası tamamlanan ayakkabının finisajını tekniğine uygun
olarak yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yapılan değerlendirme sonunda hayır cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz.
Bütün cevaplarınız evet ise, modülü başarı ile tamamladınız, tebrik ederiz.
İlgili kişi ile iletişim kurarak bir sonraki modüle geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
Y
D
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
Y
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
D
Y
Y
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
D
D
D
Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ- 5 ‘İNCEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5

Cevaplar
D
D
D
Y
D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
Sorular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cevaplar
D
Y
Y
Y
Y
D
Y
D
D
Y
D
D
Y
D
D
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