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AÇIKLAMALAR
KOD 542TGD178

ALAN Giyim Üretim Teknolojisi

DAL/MESLEK Kesimci

MODÜLÜN ADI Motorlu Bıçaklarla Kesim- I

MODÜLÜN TANIMI
Motorlu bıçaklarla kesim yapma bilgi ve becerilerinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Kesim, Serim modüllerini başarmış olmak

YETERLİK Motorlu bıçaklarla kesim yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında motorlu bıçaklarla
tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

Amaçlar

1. Elektrikli el makası ile tekniğe uygun kesim
yapabileceksiniz.

2. Yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile tekniğe uygun kesim
yapabileceksiniz.

3. Dik bıçaklı kesim motoru ile tekniğe uygun kesim
yapabileceksiniz.

4. Hızar ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

5. Pres kesim makinesi ile tekniğe uygun kesim
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Kesilecek kalıplar, kesim masası, kesilecek kumaşlar, sabun,
çizgi taşı, cetvel çeşitleri, ağırlık, maşa, motorlu bıçaklar,
makas, toplu iğne, mezura, etiket, meto, çelik eldiven.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içerisinde yer alan her faaliyetten sonra modüldeki
ölçme araçları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek
kendi kendinizi değerlendireceksiniz.

Modülü tamamladığınızda ise kazandığınız bilgi ve beceriler
öğretmeninizin uygulayacağı ölçme araçları ile
değerlendirilecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,

Tekstil ve konfeksiyon sanayi sağladığı istihdam alanı, üretim sürecinde yaratılan
katma değer ve ihracat gelirleri içerisindeki yüksek payı nedeni ile gelişmekte olan ülkelerin
ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır.

Ülkemizin bu önemli alanda diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için yüksek kalitede
bir performans göstermesi gerekmektedir. Ülkemiz konfeksiyon alanında çağın gereklerine
uygun uluslararası standartlarda üretim yapmak zorundadır. İstenilen nitelikte bir üretimin
gerçekleştirilmesi, bu alanda yetişmiş kaliteli iş gücünü gerektirmektedir.

Modülümüzün konusunu oluşturan motorlu bıçaklarla kesim, tekstil konfeksiyon
alanının en önemli bölümlerinden biridir. Giysinin tekniğe uygun olarak kesilmesi kaliteli
üretimin ilk şartıdır.

Bu modülde size motorlu bıçaklarla tekniğe uygun kesim yapılması hakkında bilgiler.
verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda motorlu bıçaklarla kalite standartlarına uygun kesim
yapabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, elektrikli el makası ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

Hazır giyim işletmelerinde elektrikli el makasının kullanıldığı yerleri gözlemleyip
araştırarak bilgilerinizi arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.

1. ELEKTRİKLİ EL MAKASI İLE KESİM

1.1. Elektrikli El Makasının Bölümleri ve Kullanım Alanları

Bu kesicinin donanımı; bir elektrik motoru, bir bıçak ve bu ikisinin bağlantısını
sağlayan bir mil’den meydana gelmektedir. Bağlantı mili sayesinde motorun dönme hareketi
kesici yüzeye iletilir. Elektrikli el makaslarında kullanılan bıçaklar yuvarlak veya köşeli
olabilir.

Yuvarlak bıçakların, yüksekliği az olan kesimlerde kullanılması tavsiye edilir. Büyük
çaplı yuvarlak bıçakların kavisli kısımların kesiminde kullanılması sonucu, alt ve üst katlar
arasında boyut farklılıkları oluşabilir. Bu farklılıkların miktarı bıçağın çapına, kat
yüksekliğine, bıçağın ve kesici aletin kumaşa dalma uzaklığına göre değişir. Bu bıçaklarda
bileme işlemi aletin üzerinde yapılır.

Katlar arası boyut farklılıklarının önlenmesi için köşeli bıçaklar kullanılır. Bu bıçaklar
6–8–10–12 köşeli olabilir. Köşeli bıçakların bileme işlemi aletin üzerinde yapılamaz.
Çıkarılarak bilenmesi gerekir. Kesim yüksekliği arttıkça kullanılacak bıçağın (yuvarlak veya
köşeli) çapının da içinin büyütülmesi gerekir. Genellikle pamuklu kumaşların kesimi için
kullanılır.

 Motor
 Şalter
 Karşı bıçak
 Kesici yüzey
 Koruyucu
 Mil
 Biley taşı

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
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Şekil 1.1: Elektrikli el makası

1.2. Elektrikli El Makası ile Kesim Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar

 Kaba kesimlerde kullanılmalıdır (düz ve hafif oyuntulu parçalar).

 Elektrikli el makası ile yüksekliği 10 kata kadar olan pastallar kesilmelidir.

 Kesim yüksekliği yaklaşık olarak bıçagın yarıçapı kadar olmalıdır.

 Kavisli kalıp parçalarının kesilmesinde köşeli bıçaklar kullanılmalıdır.

 Katlar arası boyut farklılıklarının önlenmesi için köşeli bıçaklar kullanılmalıdır.

 Kesim yüksekliği arttıkça bıçak çapının büyütülmesi gereklidir.

 Yumuşak veya yarı sert kumaşlarda kullanılmalıdır.

1.3. Elektrikli El Makası ile Kesim İşlemleri

Elektrikli el makası dikkatli ve sağlam tutulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Elektrikli el makasını ve kesim
çalışma ortamını hazırlayınız.

 İş önlüğü giyiniz.

 İş güvenliği ile ilgili önlemleri alınız.

 Tekniğe uygun olarak kumaşı
kesime hazırlayınız.

 Serim tekniğini ve pastal boyunu
belirleyiniz.

 Kumaş özelliklerine dikkat ediniz (desen hav
vb.).

 Pastal alt kâğıdını seriniz.

 Pastal atınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kumaş katlarını kaymayacak
şekilde tutturunuz.

 Üzerine ağırlıklar koyunuz.

 Pastal planını kumaş üzerine
yerleştiriniz

 Elektrikli el makasınızı çalıştırma
düğmesi kapalı iken fişini prize
takınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

 Hangi parçadan başlamanız
gerektiğine karar veriniz.

 Önce küçük daha sonra büyük ve
düz parçaların kesimini yapınız.

 Makası dikkatli ve sağlam tutunuz.

 Kesilen parçalardaki
işaretlemeleri yapınız.

 Çıt makası veya sivri uçlu bir makas
kullanınız.

 Çalıştırma düğmesini kapatınız.

 Elektrikli el makasının fişini
prizden çekiniz.

 Elektrikli el makasının kablosunu
toplayınız.

 Kesim hatalarını kontrol ediniz.

 Gerekli işaretleri kontrol ediniz.

 Hatalı parçalar var ise, yeniden
kesiniz veya düzeltiniz.

 Parçaları metolayınız.  Meto bandını dikkatli hazırlayınız.

 Kesilen parçaları tasnif ediniz.  Telalanacak parçaları ayırınız.

 Gerekli yerlere tela yapıştırınız.
 Ütü ısısını kumaşa ve telaya göre doğru

ayarlayınız..
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 Telalanmış parçaların gerekli
düzeltmelerini yapınız(regula).

 Bir bedenin tüm parçalarını bir
araya getirip eşleyerek, dikime
hazır hâle getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Elektrikli el makasını kullanarak kesim işlemleri ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama
faaliyetindeki çalışmaları tekrar ederek kendiniz ya da arkadaşınızla değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Elektrikli el makası ile kesim işlemi için çalışma ortamını eksiksiz
olarak hazırladınız mı?

2. Tekniğe uygun olarak kumaşı kesime hazırladınız mı?

3. Kumaşın özelliğine göre serim tekniğini belirlediniz mi?

4. Pastal boyunu ayarladınız mı?

5. Pastal boyuna dikkat ederek pastal attınız mı?

6. Kumaş katlarını kaymayacak şekilde tutturdunuz mu?

7. Pastal planını pastalın üzerine yerleştirdiniz mi?

8. Elektrikli el makasını güvenlik önlemlerine uygun olarak
çalıştırdınız mı?

9. Parçaların kesimini elektrikli el makası ile tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

10. Kesilen parçalardaki işaretlemeleri eksiksiz olarak yaptınız mı?

11. Kesim sonrasında elektrikli el makasını güvenlik önlemlerine
uygun olarak kaldırdınız mı?

12. Kesim sonrası kontrol işlemlerini doğru olarak yaptınız mı?

13. Hatalı kesilen parçalar varsa parçaları doğru olarak yeniden
kestiniz mi?

14. Parçaları doğru olarak metoladınız mı?

15. Kesilen parçaları dikkatli bir şekilde tasnif ettiniz mi?

16. Gerekli yerlere tekniğe uygun olarak tela yapıştırdınız mı?

17. Telalanmış parçaların regulasını tekniğe uygun olarak yaptınız mı?

18. Dikkatli bir şekilde eşleme yaptınız mı?

19. Eşlenen parçaları üretime sevk ettiniz mi?

20. Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda yer alan boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Bu kesicinin donanımı;…………..,…………….ve…………………..meydana
gelmektedir.

2. Elektirikli el makaslarında kullanılan bıçaklar
…………………….veya……………olabilirler.

3. Katlar arası boyut farklılıklarının önlenmesi için …………………..kullanılır.

4. Kesim yüksekliği arttıkça kullanılacak bıçağın çapının……………..gerekir.

5. ……………..yaklaşık olarak bıçağın yarı çapı kadar olmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

Hazır giyim işletmelerinde elektrikli el makasının kullanıldığı yerleri gözlemleyerek
bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YUVARLAK BIÇAKLI MOTOR İLE
KESİM

2.1. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motorunun Bölümleri

Elektrikli motorun çalışması ile dikey motor milinin ucundaki helezon dişli ve yatay
bıçak miline hareket vermesiyle bıçağın dönüşünü sağlayacak bileme tertibatlı bir makinedir.

Şekil 2.1:Yuvarlak bıçaklı kesim motoru

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–2
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Resim 2.1:Yuvarlak bıçaklı kesim motoru

Makinenin üzerinde bıçak ağzına yakın bulunan, gerektiğinde kullanılan yuvarlak
bileme taşı mevcuttur.

 Yağ keçesi: Sentetik kumaşlarda veya sürtünme ısısında eriyen malzemenin
bıçağa yapışmasını önlemek ve sürtünmeyi azaltmak için kullanılır.

 Karşı bıçak: Kumaş kesimi sırasında üst bıçağın kumaşı alta almaması için
bulunan bir bıçaktır.

 Makas taşıma tabanı ve tekerlekleri: Taban makasın dikey durmasını
tekerleklerde makinenin istenilen şekillerde hareket etmesini sağlar.

 Emniyet siperi: Bıçağın önünde bulunan kesim sırasında kumaş yüksekliğine
kadar indirilmesi gereken çok önemli bir emniyet tertibatıdır.

2.2. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motorunda İş Güvenlik Önlemleri

 Kesim esnasında bıçağın önünde bulunan emniyet siperi, kumaş yüksekliğine
kadar indirilmelidir.

 Kesim mutlaka deneyimli bir usta tarafından yapılmalıdır.

 Kesim yapılırken motorun kablosunu kesmemeye çok dikkat edilmelidir.

 Kesim işi bittikten sonra makas, yerine kaldırılmalıdır.



12

2.3. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motorunun Avantaj ve Dezavantajları

 Avantajları: Taşınabilir kesim sistemleridir.

 Dezavantajları: Özellikle büyük çaplı yuvarlak bıçaklar kullanılıyorsa yaka, kol
oyuntusu gibi eğrisel hatların kesiminde katlar arasında boyut farklılıkları
olabilir.

Hiçbir şekilde yuvarlak bıçaklı makaslar ile ince kesim yapılamaz.

Resim2.2: Yuvarlak bıçaklı kesim motoru bıçak çeşitleri

2.4. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motoru İle Kesim Yaparken Dikkat
Edilecek Noktalar

 Bıçak yüksekliği 27-30mm olan motorlar az katlı kesimler için uygundur.

 Genellikle astar, tela ve pamuklu dokumaların kesiminde kullanılır.

 Bıçak yüksekliği 60-160mm olan motorlar yüksek katlı kesimler için uygundur.

 Genellikle çarşaf, havlu perde, örtü gibi düz parçaların kesiminde kullanılır.

 Yuvarlak hatlar köşeli bıçaklarla kesilmelidir. Çok yuvarlak hatların kesiminde
ve çıt işaretlerinin alınmasında kullanılmamalıdır.
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2.5. Yuvarlak Bıçaklı Kesim Motoru İle Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Yuvarlak bıçaklı kesim motorunu ve
pastal planını çalışma ortamında
hazırlayınız.

 İş önlüğü giyiniz.

 Tekniğe uygun olarak kumaşı
kesime hazırlayınız.

 Serim tekniğini ve pastal boyunu
belirleyiniz.

 Kumaş özelliklerine dikkat ediniz (desen hav
vb.).

 Pastal alt kâğıdını seriniz.

 Pastal atınız.

 Kumaş katlarını kaymayacak
şekilde tutturunuz.

 Üzerine ağırlıklar koyunuz.

 Pastal planını kumaş üzerine
yerleştiriniz.

 Yuvarlak bıçaklı kesim
motorunuzu iş güvenlik önlemlerini
alarak çalıştırınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Hangi parçadan başlamanız
gerektiğine karar veriniz.

 Önce küçük daha sonra büyük ve
düz parçaların kesimini yapınız.

 Kesim motorunu dikkatli ve sağlam tutunuz.

 Kesilen parçalardaki işaretlemeleri
yapınız.

 Çıt makası veya sivri uçlu bir makas
kullanınız.

 Kesim hatalarını ve işaretlemeleri
kontrol ediniz.

 İşaretlemede eksiklik varsa tamamlayınız.

 Hatalı parçalar var ise yeniden
kesiniz veya düzeltiniz.

 Yuvarlak bıçaklı kesim
motorunuzu iş güvenlik önlemlerini
alarak yerine kaldırınız.

 Parçaları metolayınız.  Meto bandını dikkatli hazırlayınız.

 Kesilen parçaları tasnif ediniz.

 Gerekli yerlere tela yapıştırınız.

 Telalanmış parçaların gerekli
düzeltmelerini yapınız (regula).

 Bir bedenin tüm parçalarını bir
araya getirip eşleyerek, dikime
hazır hâle getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Yuvarlak bıçaklı kesim motorunu kullanarak kesim işlemleri ile ilgili yapmış
olduğunuz uygulama faaliyetindeki çalışmaları aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim işlemi için çalışma
ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı?

2. Tekniğe uygun olarak kumaşı kesime hazırladınız mı?

3. Kumaşın özelliğine göre serim tekniğini belirlediniz mi?

4. Pastal boyunu ayarladınız mı?

5. Pastal boyuna dikkat ederek pastal attınız mı?

6. Kumaş katlarını kaymayacak şekilde tutturdunuz mu?

7. Pastal planını pastalın üzerine yerleştirdiniz mi?

8. Yuvarlak bıçaklı kesim motorunuzu güvenlik önlemlerine uygun
olarak çalıştırdınız mı?

9. Parçaların kesimini yuvarlak bıçaklı motor ile tekniğe uygun
olarak yaptınız mı?

10. Kesilen parçalardaki işaretlemeleri eksiksiz olarak yaptınız mı?

11. Kesim sonrasında kontrol işlemlerini doğru olarak yaptınız mı?

12. Hatalı kesilen parçalar varsa parçaları doğru olarak yeniden
kestiniz mi?

13. Yuvarlak bıçaklı kesim motorunu güvenlik önlemlerine uygun
olarak yerine kaldırdınız mı?

14. Parçaların tümünü doğru olarak metoladınız mı?

15. Kesilen parçaları dikkatli bir şekilde tasnif ettiniz mi?

16. Dikkatli bir şekilde eşleme yaptınız mı?

17. Eşlenen parçaları üretime sevk ettiniz mi?

18. Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda yer alan boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Yuvarlak bıçaklı makaslar ile …………………….yapılamaz.

2. Yuvarlak bıçaklı makaslar………………kesiminde ve……………….alınmasında
kullanılmamalıdır.

3. Yuvarlak bıçaklı makaslar………….,………….,………….gibi…………..kesiminde
kullanılır.

4. Yuvarlak bıçaklı makasların üzerinde bıçak ağzına yakın bulunan, gerektiğinde
kullanılan yuvarlak ……………….mevcuttur.

5. ………………sentetik kumaşlarda veya sürtünme ısısında eriyen malzemenin bıçağa
yapışmasını önlemek için kullanılır.

6. ………………kesim sırasında kumaş yüksekliğine kadar indirilmesi gereken bir
emniyet tertibatıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, dik bıçaklı kesim motoru ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

 Hazır giyim işletmelerinde dik bıçaklı kesim motorunun kullanıldığı yerleri
gözlemleyerek bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. DİK BIÇAKLI MOTOR İLE KESİM

3.1. Dik Bıçaklı Kesim Motorunun Bölümleri

Makine, motor bulunan bir kafa, tekerlekli bir taban, kafa ile tabanı birbirine bağlayan
ve içinde bıçağın hareket ettiği bir ara destekten oluşmaktadır.

Resim 3.1: Dik bıçaklı motor çeşitleri

Motordan hareket alıp, dikey olarak aşağı yukarı hareket eden bir bıçak ile kesim
yapılan, otomatik bileme tertibatlı kesim makinesidir. Bu makinelerin kesim yükseklikleri
(kapasiteleri ) taban ile kafa arasındaki mesafe ile belirlenir. Bu ölçüye strok denir.

Kesim yüksekliği 70mm ile 300mm arasında olan dik bıçaklı kesim makineleri
bulunmaktadır.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
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Makine, kumaşa dalma hareketi ile çalıştığı için titreşimlidir. Kesim yüksekliği (strok)
ile kesimi yapılan kumaşların yüksekliği (pastal yüksekliği) arasındaki fark arttıkça
makinenin titreşimi de artar. Titreşimin azaltılması için yüksek katlı kumaşların kesiminde
kullanılması gerekir. Yüksek katları kesebiliyor olması ve eğrisel bölgelerde düzgün kesim
yapabilmesi makinenin kullanım alanlarını artırmaktadır.

Kesim işlemini yapan bıçakların ağız yapıları kesilecek malzemenin özelliklerine göre
değişiklik gösterir.

Bunlar;

 Düz bıçak: Bıçak hareketini engelleyecek kadar sert olmayan bütün kumaşların
kesiminde kullanılır.

 Testere bıçak: Sert ve plastik yapılı yüzeylerin kesiminde kullanılır.

 Dişli bıçak: Sert malzemelerin (iş elbisesi, çadır, lastik, sentetik deriler vb.)
kesiminde kullanılır.

 İç bükey bıçak: Sentetik ve plastik yüzeylerin kesiminde kullanılır.

 İçi oymalı bıçak: Yapışkan malzemelerin kesiminde kullanılır.

Resim 3.2: Dik bıçaklı motor bıçağı

3.1.1. Bileme Çeşitleri

Dik bıçaklı makasın bileme işlemi makinenin üzerinde bulunan bileme taşı ile
sağlanır.

 Taş bileme: Bir büyük ve iki küçük bileme taşı bıçağın ağız kısmını iki taraftan
düzgünce biler.

 Zımpara bileme: Sonsuz bir zımpara şerittir. Bıçağın ağzında biri solda ve biri
sağda olmak üzere bileme işlemini yapar.

NOT: Bu bileme işlemi, taş zımpara ile bilemeden daha iyi netice verir.
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3.2. Dik Bıçaklı Kesim Motorunda İş Güvenlik Önlemleri

 -Kesim esnasında el koruyucu kumaşın üzerine indirilmelidir.
 -Kesim ustasından başkası makası kullanmamalıdır.
 -Kesim işlemi bittikten sonra makine yere indirilmeli ya da bir emniyet zinciri

ile üst taşıma kolu sabitlenmelidir.

3.3. Dik Bıçaklı Kesim Motorunun Avantaj ve Dezavantajları

 Avantajları:

 Çok yönlü kullanım olanakları vardır.

 Yüksek katları kesebilirler (8–10–12 inç).

 Hassas bir kesim sağlar.

 İnce bıçaklar kavisli, köşeli, dar ve sivri bölgelerin bile hassas kesilmesini
sağlar.

 Dezavantajları:

 Dik bıçaklı makinelerde ağır bir kafanın ince bir ayak üzerine oturtulmuş
olması, çalışma esnasında yüksek bir titreşime sebep olmaktadır.

 Bıçak dönme noktalarında bir anlık durma sonucu meydana gelen potluk
bir takım kesim hatalarına sebep olur. Bunu önlemek için ince kumaşların
kesiminde kesim hızını yükseltmek gerekir.

3.4. Dik Bıçaklı Kesim Motoru ile Kesim Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar

Bir dik bıçaklı kesim makinesinin kesim kalitesi, aşağıdaki ölçütlere bağlıdır:

 Bıçağın şekli
 Bıçağın keskinliği
 Bıçağın malzemesi
 Bıçağın kesim hızı

Sentetik kumaşların kesiminde bıçak tarafında oluşan sürtünme ısısı, kumaş katlarının
kesilen kenarlarında erimelere neden olabilir. Bunun önlenmesi için bıçağın hızını yarıya
indiren dişli redüksiyon kutusu konmalıdır.

Ağır olan motor ve çevresindeki çalıştırma tertibatının ince bir ayak üzerinde
bulunması makinenin dengede durmasını zorlaştırır. Bu nedenle dikkatli kullanılması
gerekir.

Makinenin titreşiminin azaltılması için kesim yüksekliğinin ¾’ünden daha az
yükseklikteki kumaş katlarının kesiminde kullanılmaması uygun olur.
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3.5. Dik Bıçaklı Kesim Motoru ile Kesim İşlemleri

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Dik bıçaklı kesim motorunu ve
pastal planını çalışma ortamında
hazırlayınız.

 İş önlüğü giyiniz.

 Tekniğe uygun olarak kumaşı
kesime hazırlayınız.

 Serim tekniğini ve pastal boyunu
belirleyiniz.

 Kumaş özelliklerine dikkat ediniz (desen hav
vb.).

 Pastal alt kâğıdını seriniz.

 Pastal atınız.

 Kumaş katlarını kaymayacak
şekilde tutturunuz.

 Üzerine ağırlıklar koyunuz.

 Pastal planını kumaş üzerine
yerleştiriniz.

 Dik bıçaklı kesim motorunuzu iş
güvenlik önlemlerini alarak
çalıştırınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

 Hangi parçadan başlamanız
gerektiğine karar veriniz.

 Önce küçük daha sonra büyük ve
düz parçaların kesimini yapınız.

 Makası dikkatli ve sağlam tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kesilen parçalardaki işaretlemeleri
yapınız.

 Kesim hatalarını ve işaretlemeleri
kontrol ediniz.

 İşaretlemede eksiklik varsa tamamlayınız.

 Hatalı parçalar var ise yeniden
kesiniz veya düzeltiniz.

 Dik bıçaklı kesim motorunuzu iş
güvenlik önlemlerini alarak yerine
kaldırınız.

 Parçaları metolayınız.  Meto bandını dikkatli hazırlayınız.

 Kesilen parçaları tasnif ediniz.

 Gerekli yerlere tela yapıştırınız.

 Telalanmış parçaların gerekli
düzeltmelerini yapınız (regula).

 Bir bedenin tüm parçalarını bir
araya getirip eşleyerek, dikime hazır
hâle getiriniz.
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KONTROL LİSTESİ

Dik bıçaklı kesim motorunu kullanarak kesim işlemleri ile ilgili yapmış olduğunuz
uygulama faaliyetindeki çalışmaları tekrar ederek kendiniz ya da arkadaşınızla
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Dik bıçaklı kesim motoru ile kesim işlemi için çalışma
ortamını eksiksiz olarak hazırladınız mı?

2. Tekniğe uygun olarak kumaşı kesime hazırladınız mı?

3. Kumaşın özelliğine göre serim tekniğini belirlediniz mi?

4. Pastal boyunu ayarladınız mı?

5. Pastal boyuna dikkat ederek pastal attınız mı?

6. Kumaş katlarını kaymayacak şekilde tutturdunuz mu?

7. Pastal planını pastalın üzerine yerleştirdiniz mi?

8. Dik bıçaklı kesim motorunuzu güvenlik önlemlerine uygun
olarak çalıştırdınız mı?

9. Parçaların kesimini dik bıçaklı motor ile tekniğe uygun olarak
yaptınız mı?

10. Kesilen parçalardaki işaretlemeleri eksiksiz olarak yaptınız
mı?

11. Kesim sonrasında kontrol işlemlerini doğru olarak yaptınız
mı?

12. Hatalı kesilen parçalar varsa parçaları doğru olarak yeniden
kestiniz mi?

13. Dik bıçaklı kesim motorunu güvenlik önlemlerine uygun
olarak yerine kaldırdınız mı?

14. Parçaların tümünü doğru olarak metoladınız mı?

15. Kesilen parçaları dikkatli bir şekilde tasnif ettiniz mi?

16. Dikkatli bir şekilde eşleme yaptınız mı?

17. Eşlenen parçaları üretime sevk ettiniz mi?

18. Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda yer alan boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Dik bıçaklı kesim motorlarının……………..taban ile kafa arasındaki mesafe ile
belirlenir. Bu ölçüye…………..strok denir.

2. Dik bıçaklı kesim motorları ile kesim yaparken yapışkan malzemelerin
kesiminde…………………kullanılmalıdır.

3. Dik bıçaklı kesim motorları
……..,…………….,…………….ve……………..bölgelerin bile hassas kesilmesini
sağlar.

4. Dik bıçaklı kesim motorları ile ince kumaşların kesiminde kesim
hızını……………gerekir.

5. Dik bıçaklı kesim motorlarının kesim kalitesi
bıçağın…………………………….bağlıdır.

6. Sentetik kumaşların kesiminde bıçak tarafında oluşan sürtünme ısısının önlenmesi
için……………………………konmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, hızar ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

Hazır giyim işletmelerinde hızarın kullanıldığı yerleri gözlemleyerek arkadaşlarınızla
paylaşınız.

4. HIZAR İLE KESİM

4.1. Hızar Makinesinin Bölümleri

Hızar temel olarak şu kısımlardan oluşmaktadır:

 Sabit ya da hareketli gövde
 Geniş yüzeyli masa
 Bant bıçaklı hareket ve motor elemanları
 Bıçak bileme tertibatı

Bu sistemde sabit duran kesiciye kumaş katları getirilerek kesim yapılır. Genellikle
hassas kesim isteyen yerlerin kesimi yapılır. Ayrıca yaka, manşet, cep gibi ufak parçaların
kesiminde bu makineler kullanılır.

Şerit hızarda yapılacak kesimde kumaş cinslerine göre bıçak türü seçilir. Bu bıçaklar
yapılarına göre şöyle gruplandırılabilir:

 Düz iki tarafı bilenmiş bıçak: Normal kumaşlar için.

 Uzun dişli bilenmiş bıçak: Sert malzemeler için.

 Kısa dişli bilenmiş bıçak: Sert malzemeler için.

 Dış bükey bilenmiş bıçak: Sentetik malzemeler için.

 İç bükey bilenmiş bıçak: Sentetik malzemeler için.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–4
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Resim 4.1: Hızar

4.2. Hızar Kullanımında İş Güvenliği Önlemleri

 Ayarlanabilir parmak koruyucu: Ayarlanabilir parmak koruyucu çalışmaya
başlamadan önce pastal katlarının yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. Kesim
plakasının altında ve üstünde bulunan şerit şeklindeki bıçak ve bıçağı taşıyıcı
plakalar bir örtü ile korunmuşlardır. Bu örtü ancak, makine tam olarak durduğu
zaman değiştirme amacı ile açılabilir.

 Parmak koruyucu eldivenler: 3 ya da 5 parmaklıdır. Metal bir örtüden meydana
geldiği için yaralanmaları etkili bir biçimde önler. Hızarda yapılan kesim
çalışmalarında kullanılır. 3 parmaklı eldiven iyi bir hareket özgürlüğü
sağladığından özellikle hafif kumaşlar için uygundur.

Resim 4.2: 3 ve 5 parmaklı çelik eldivenler

 Makinenin çalıştığını gösteren bir ikaz lambası ile donatılmış olması gerekir.

 Makinenin volan kapakları açık iken bıçağın fırlama tehlikesine maruz
kalınmaması için kapaklar kapalı tutulmalıdır.

 Makineyi ustasından başkası kullanmamalıdır.

 Makinenin üzerinde uyarı notları bulunmalıdır.
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4.3. Hızar Makinesinin Avantaj ve Dezavantajları

 Avantajları:

 Bu makineler ile net ve düzgün bir kesim elde edilir.

 Kesim verimliliği yüksektir.

 Bu tür makinelerde kesimi yapılan kumaşların kalınlığına göre farklı
kesim hızları elde edilebilir.

 Dezavantajları:

 Bu makinelerde ancak kaba kesimi yapılmış parçalar kesilebilir.

 Kumaşın masa üzerinde kaydırılması sırasında alt kat ile üst kat arasında
kayma olabilir. Hava yastıklı masalar kullanılarak kaymalar önlenebilir
ancak hava yastıklı masalar çalışan işçilerin sağlıkları yönünden olumsuz
etkiler yaratmaktadır.

4.4. Hızar Makinesi ile Kesim Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

 Şerit hızar genellikle kesim masasının sonuna monte edilir. Masanın yüksekliği
kesim masası ile aynı boyda olmalıdır. Kesim masası ile şerit hızarın
masalarının yüksekliği farklı olursa kumaş naklinde katlar arasında kayma
meydana gelir.

 Ağır kumaşların kesim esnasında rahat döndürülmesini sağlamak için hızar
masasının altında bulunan bir aspiratör, masanın tablası üzerinde bulunan küçük
deliklerden hava üfler. Böylece kesim yaparken hareket kolaylığı sağlanır.

 Şerit hızarda yapılacak kesimde kumaş cinslerine uygun bıçak türü seçilmelidir.

 Mutlaka çelik eldiven kullanılmalıdır.
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4.5. Hızar Makinesi ile Kesim İşlemleri

Hızar makinesi ile hassas kesim yapılır.

UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Hızarı ve hassas kesimi yapılacak olan
parçaları çalışma ortamında
hazırlayınız.

 İş önlüğü giyiniz.

 Kesimi yapılacak olan parçaları üst
üste koyunuz.

 Kumaş özelliklerine dikkat ediniz.(desen
hav

 Kesime başlamadan önce kesilecek
parçaları bir kez daha kontrol ediniz.

 Çelik eldiven giyiniz.

 Hızarı öğretmeninizin gözetiminde
çalıştırınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

 Üst üste koyduğunuz parçaların hassas
kesimini öğretmeninizin gözetiminde
hızar ile yapınız.

 Çok dikkatli çalışınız.

 Kesim sırasında çelik eldiven giyiniz.

 Kesilecek parçaları kaydırmadan ve
dikkatli tutunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kesilen parçalardaki işaretlemeleri
yapınız.

 Çalıştırma düğmesini kapatınız.
 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli

çalışınız.

 Parçaları etiketleyiniz.

 Bir bedenin tüm parçalarını bir araya
getirip eşleyerek dikime hazır hâle
getiriniz.

 Dikkatli çalışınız.

 Eşlenen parçaları üretime sevk ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Hızar kullanarak kesim işlemleri ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama faaliyetindeki
çalışmaları tekrar ederek aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Hızarda kesim işlemi için çalışma ortamını eksiksiz olarak
hazırladınız mı?

2. Kesilecek parçaları dikkatlice üst üste koydunuz mu?

3. Çelik eldiveninizi giydiniz mi?

4. Hızarı öğretmeninizin gözetiminde çalıştırdınız mı?

5. Güvenlik önlemlerine dikkat ettiniz mi?

6. Parçaların kesimini hızar ile dikkatlice yaptınız mı?

7. Kesilen parçalardaki işaretlemeleri eksiksiz olarak yaptınız mı?

8. Kesim sonrası kontrol işlemlerini doğru olarak yaptınız mı?

9. Kesilen parçaların tümünü etiketlediniz mi?

10. Tekniğe uygun eşleme yaparak eşlenen parçaları üretime sevk
ettiniz mi?

11. Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda yer alan boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Hızar ile kesimde …………………kumaş katları gerdirilerek kesim yapılır.

2. Şerit hızarda yapılacak kesimde kumaş cinslerine göre.....................seçilir.

3. Hızar kullanırken mutlaka …………………….giyilmelidir.

4. ………………..çelik eldiven özellikle hafif kumaşlar için uygundur.

5. Şerit hızar genellikle kesim masasının………………monte edilir.

6. Hava yastıklı masalar kesim yaparken …………………….sağlar.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



31

ÖĞRENME FAALİYETİ–5

Bu faaliyette kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, pres kesim makinesi ile tekniğe uygun kesim yapabileceksiniz.

 Hazır giyim işletmelerinde pres kesim makinesinin kullanıldığı yerleri
gözlemleyerek bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. PRES KESİM MAKİNESİ İLE KESİM

5.1. Pres Kesim Makinesinin Çeşitleri ve Bölümleri

Tek tarafı keskinleştirilmiş bıçak kalıplar kullanılarak yapılan kesim sistemleridir.

Kesim presi diğer sistemlerde hatalı kesilmesi mümkün olan gömlek yakası, manşeti,
cep kapağı gibi parçaların telalarının kesilmesinde kullanılmaktadır.

Bir masa ve bunun üzerinde inip çıkan pabuçtan oluşur. Kesilecek parçanın şekline
göre kalıp hazırlanır. Kesim yapılacak yüzey üzerine konur. Basınç işi hidrolikle sağlanır.
Taban kısmı özel sert bir plastikten yapılır. Bu, kalıbın masaya sert çarpıp kendi formunu
bozmasını önlemek içindir.

Kalıplar istenilen formlarda hazırlanabilir. Eski türlerde tahta kalıplar kullanılırdı.
Günümüzde ise kalıplar çelikten dökülür.

Çelik kalıplar bilenemezler ve aşındıkları zaman yenileri ile değiştirilmelidirler. Çelik
kalıplara alternatif olarak, kalıplar dövme demirden olabilir ve bunlar bilenebilir. Ancak
bunların fiyatı çelik şeritten yapılanlara göre daha yüksektir.

Deri konfeksiyon sektöründe daha çok kullanılmakla birlikte gömlek sanayinde
telaların kesiminde de kullanılır.

Presleri çalışmalarına göre şöyle gruplandırabiliriz:

 Eksantrik pres: Çok sesli çalışan elektrikli bir motordan aldığı gücü kayış
vasıtası ile eksantrik volandan aktaran ve eksantrik volandan eksantrik kola
baskı kafasına aktaran prestir.

ARAŞTIRMA

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
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Şekil 5.1: Eksantrik pres

 Hidrolik pres: Sessiz çalışan bir elektrik motoruna bağlı olan hidrolik yağ
pompası ile çalışır. Düğmeye basıldığında kafası iner ve baskıya geçer.

Hidrolik preslerin, yekpare başlı pres, gezici başlı pres, kollu pres gibi çeşitleri vardır.

Gömlek yaka, manşet; pantolon cebi gibi ufak kesimler için kollu presler; askeri
üniforma, iş elbisesi gibi modeli sık sık değişmeyen yerlerde de yekpare başlı pres kullanılır.

Şekil 5.2: Hidrolik pres
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5.2. Pres Kesim Makinesinin Avantajları ve Dezavantajları

 Avantajları:

 Çok muntazam standart kesim elde edilir.

 İnce kesime gerek kalmaz.

 Kalifiye işçilik gerektirmez.

 İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlar.

 Dezavantajları:

 Kesim yüksekliği 20-30mm’dir ve bundan az sayıda kesim yapılır.

 Kesici kalıpların hazırlanması çok zaman alır ve pahalı bir yatırımdır.

 Bu kesim metodu, ancak kalıbı uzun zaman değişmeyen standart
imalatlarda kullanılır.

 Fire oranı fazla olur.

 Makine sabit olduğu için hatalara sebep olabilir.

5.3. Pres Kesim Makinesi ile Kesim Yaparken Dikkat Edilecek
Noktalar

 Bütün presler çift düğmeli olup iki el ile kullanılır. Çalışma mekanizması ile
donatılmış olması gerekir.

 Tek düğme hareketli preslerde el yüksekliğinde, kesim yapılmayan yakın bir
yere demir koyunuz. Eliniz arada kalsa bile demire vuran pres, elinizi kesmez.

 Kesim preslerini kesim ustasından başkası kullanmamalıdır.

 Presle kesim yapan kişinin kesim esnasında yanında kimsenin bulunmaması
veya meşgul edilmemesine dikkat edilmelidir.

 Presin üzerine uyarıcı tedbirler dikkat çekecek şekilde yazılmalıdır.

 Üst baskı kafasının iniş yüksekliği, kesilecek kumaşın yüksekliğine göre
ayarlanmalıdır.

 Alt naylon tablayı bıçak kesiyorsa üst baskı kafası kaldırılır.

 Alt son kat kumaş kesilmiyorsa, üst baskı kafası indirilir.

 Pres hareketinin kalıpları kırmaması için, kalıplar arasında yeterli miktarda
boşluk bırakılmalıdır.

Kalıp kesimi küçük kalıpların en üst düzeyde bir hassasiyetle kesimi için kullanılır. Bu
hassasiyetin bozulmaması için aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi gerekir:

 Kalıbın kesim ve pres yüzeyleri paralel olmalıdır.

 Kalıp duvarları bu yüzeylere dik olmalıdır.

 Kalıp duvarları çok kalın olmamalıdır.

 Serim kısmı kesim yatağı üzerinde düzeltilmelidir.
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Resim 5.1: Kesim presi

5.4. Pres Kesim Makinesi ile Kesim İşlemleri

Hazırlanan kesici kalıpların kesim planına göre pastalın üzerine konarak pres vasıtası
ile kesilme işlemidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları Öneriler

 Pres kesim makinesini ve çalışma
ortamını hazırlayınız.

 İş önlüğü giyiniz.

 Kumaş özelliğine uygun olarak
kumaş serimini yapınız.

 Pastal kalınlığının, kesici kalıpların
yüksekliğinden daha fazla olmamasına
dikkat ediniz.

 Kesime başlamadan önce pastalı bir
kez daha kontrol ediniz.

 Pastalı kesme yastığına kolay
taşıyabilmek için bölümlere ayırınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

 Pastalın üzerine kesici kalıpları
kesim planına göre yerleştiriniz.

 Hareketli masa tablasını presin
altına sürerek kesim işlemini bölüm
bölüm yapınız.

 Kesimi yapılan parçaları etiketleme
ve tasnif işlemleri için başka bir
masaya kaydırınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Kesime hazırlanmış yeni kumaş
katlarını da aynı şekilde kesip başka
bir masaya kaydırınız.

 İş güvenliği kurallarına uygun ve dikkatli
çalışınız.

 Kesim işlemi bittikten sonra pres
kesim makinesini kapatınız.

 Kesilen parçalardaki işaretlemeleri
yapınız.

 İşaretlemede eksiklik varsa tamamlayınız.

 Parçaları etiketleyiniz.

 Kesilen parçaları tasnif ediniz.

 Eşleme yapınız.

 Eşlenen parçaları üretime sevk
ediniz.
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KONTROL LİSTESİ

Pres kullanarak kesim işlemleri ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama çalışmalarını
tekrar ederek aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. Presle kesim işlemi için çalışma ortamını eksiksiz olarak
hazırladınız mı?

2. Tekniğe uygun olarak kumaşı kesime hazırladınız mı?

3. Kumaşın özelliğine göre kumaş serimini yaptınız mı?

4. Presle kesime başlamadan önce pastalı bölümlere ayırdınız
mı?

5. Pastalın üzerine kesici kalıpları kesim planına göre
yerleştirdiniz mi?

6. Presi güvenlik önlemlerine uygun olarak çalıştırdınız mı?

7. Parçaların kesimini öğretmeninizin gözetiminde pres ile
tekniğe uygun olarak yaptınız mı?

8. Kesilen parçalardaki işaretlemeleri eksiksiz olarak yaptınız
mı?

9. Parçaların tümünü etiketlediniz mi?

10. Kesilen parçaları doğru olarak tasnif ettiniz mi?

11. Tekniğe uygun olarak eşleme yaparak eşlenen parçaları
üretime sevk ettiniz mi?

12. Çalışmalarınızda zamanı iyi kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME

Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetine geri
dönerek işlemleri tekrarlayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda yer alan boşlukları doğru sözcüklerle doldurunuz.

1. Pres kesim tek tarafı keskinleştirilmiş …………………..kullanılarak yapılan kesim

sistemleridir.

2. Pres kesimlerde …………………………göre kalıp hazırlanır.

3. Kesim presleri bir…………ve bunun üzerinde inip çıkan ……………oluşur.

4. Kesim preslerinin taban kısmı özel………………………….yapılır.

5. Kesim pres kalıpları……………,…………………veya ………………yapılabilir.

6. …………………yekpare başlı pres, gezici başlı pres, kollu pres gibi çeşitleri vardır.

7. Presle kesim metodu ……………………imalatlarda kullanılır.

8. Kesim presleri ile fire oranı……………olur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI

1
Bir elektrik motoru, bir bıçak, bu
ikisinin bağlantısını sağlayan bir

milden

2 Yuvarlak, köşeli

3 Köşeli bıçaklar

4 Büyütülmesi

5 Kesim yüksekliği

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 İnce kesim

2
Çok yuvarlak hatların, çıt

işaretlerinin

3
Çarşaf, havlu, örtü,düz

parçaların

4 Bileme taşı

5 Yağ keçesi

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Kesim yükseklikleri

2 İçi oymalı bıçak

3 Kavisli, köşeli, sivri, dar

4 Yükseltmek

5
Şekline, keskinliğine,

malzemesine, kesim hızına

6 Dişli redüksiyon kutusu

CEVAP ANAHTARLARI
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI

1 Sabit duran kesiciye

2 Bıçak türü

3 Çelik eldiven

4 Üç parmaklı

5 Sonuna

6 Hareket kolaylığı

ÖĞRENME FAALİYETİ–5’İN CEVAP ANAHTARI

1 Bıçak kalıpları

2 Kesilecek parçanın şekline

3 Masa, pabuçtan

4 Sert bir plastikten

5 Tahtadan, çelikten, demirden

6 Hidrolik preslerin

7 Kalıbı uzun zaman değişmeyen

8 Fazla
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