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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Teknolojinin, dolayısıyla sanayi ve endüstriyel üretimin baĢ döndürücü hızla
ilerlemekte olduğu bu dönemde sizlere de önemli görevler düĢmektedir.
Makine Teknolojisi Alanı, günümüzde olduğu gibi gelecekte de sanayinin itici gücü
olacaktır.
Mermer iĢleme sektöründe gün geçtikçe kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır. Bunda
en büyük sebep mermer iĢleme sektörünün her geçen gün daha da büyümesidir. Üretilen
ürünlerin geniĢ sahalarda uygulama alanı bulması, mermer iĢlemeciliğini önemli bir meslek
alanı yapmıĢtır. Mermer imalat tezgâhları ve mermer sanayisi aynı hızla ilerlemiĢ ve
sanayideki yerini almıĢtır. Makine parkı, çalıĢtırdığı eleman sayısı ve ürettiği ürünlerle
Türkiye’nin önemli meslek alanları arasına girmiĢtir. Ġhracatta tekstilden sonra ikinci sıraya
yerleĢmiĢtir. Dünya mermer piyasasında söz sahibi olmuĢ ve dünya mermer piyasasını
yönlendiren bir güce ulaĢmıĢtır. Bu geliĢmelere rağmen yetiĢmiĢ eleman sıkıntısı hat
safhadadır.
Mozaik Eskitme modülü ile tekniğine uygun, mozaik eskitme makinelerinde eskitme
iĢlemi gerçekleĢtirme ve mozaik taĢlarını seçme ve ambalajlama yeterliklerini
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
AMAÇ
Mozaik eskitme makinelerinde eskitme iĢlemini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA


Çevrenizdeki iĢletmelerde mozaik eskitme iĢlemi için ne gibi hazırlıklar
yapılıyor? Ġnceleyiniz.



Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalıĢmaları
yaparak bu çalıĢmaları rapor hâline getiriniz.



HazırlamıĢ olduğunuz raporu sınıfta sununuz.

1. ESKĠTME ĠġLEMLERĠ
EskitilmiĢ yüzey, uzun zamanda aĢınma ile meydana gelecek görünümü taklit ederek
yüzeylere verilen eski görünümdür. Eskitme iĢlemiyle dakikalar içerisinde doğal taĢlara
antika görünümü kazandırabilir ve bu parçalar; yer döĢemelerine, duvarlara, ayna
çerçevesine vb. oldukça estetik bir görünüm kazandırır. Dolayısıyla çok geniĢ kullanım
alanları vardır. Bu iĢlemi yapmak için uygulanan değiĢik yöntemler mevcuttur.

Resim 1.1: Eskitme mozaikle hazırlanmıĢ bir mekân
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1.1. Mozaikleri Hazırlama
Mermer taĢları, öncelikle istenilen ölçülere getirmek gerekir. Mozaik Kesim
modülünde bu iĢlemler sırasıyla gösterilmiĢtir.

1.1.1. Plakanın Ebatları
Eskitme iĢlemi, küçük ebatlı ve büyük ebatlı taĢların eskitilmesi olmak üzere iki
çeĢittir. Küçük ebatlı eskitmelerde (30,5 x 30,5 – 80 x 80) çanak tipi vibrasyonlar kullanılır.
Daha büyük ebatlı taĢlar 90 x 90, 80 x 90 veya çubuk benzeri taĢlar, tekne tipi eskitme
makinelerinde eskitilmektedir.
Bunun yanında daha küçük boyutlu taĢlar çanak tipi vibrasyonlar kullanılır. Sanayi
mozaikleri standart fayans ölçülerinde imal edildikleri için 1 x 1 x 1, 1.5 x 1.5 x 1, 2.3 x 2.3
x 1 ve 4.8 x 48 x 1, 10 x 10 x 1 ebatlı taĢlar daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Resim 1.2: Standart fayanslar

1.1.2. Fiziksel Özelliklerine Göre Mozaikleri Gruplandırma
Eskitme iĢlemi için en uygun malzemeler, orta sertlikte mermerler (kristalin veya
olmayan) travertenler, sağlam breĢler, kireç taĢlarıdır. Granitler de teknik olarak bu iĢleme
tabi tutulabilir gibi görünse de eskitme iĢlemi hem çok vakit alacaktır hem de karbonatlı
kayaçlardaki kadar iyi bir görünüm elde edilemeyecektir.

1.2. Makine Seçimi
1.2.1. Ölçüsüne Göre Makine Seçimi
Doğal taĢ parçaları, su ve aĢındırıcı parçacıklarla beraber eskitme tankının içine
konulur ve makinenin çeĢitli mekanik hareketleri sonucunda aĢındırıcılı sulu karıĢımla
karıĢarak aĢınır. Bu tip eskitme makinelerinin çalıĢma prensipleri oldukça basittir. Doğal taĢ
parçaları titreĢim, salınım, çalkalama hareketleri yapan bir tankın içinde değiĢik formlarda
aĢındırıcı, kimyasal veya metal malzemelerle birlikte iĢleme tabi tutulur. Bu tip makineler
genellikle Ģekil (yuvarlak, mantar, dört köĢe), kapasite, çalıĢma tankının yapısı, doğal taĢ
yükleme ve boĢaltma yapısı, tankın kompartmanlara bölünebilmesi bakımından farklılıklar
gösterir.
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AĢınma kenar ve köĢelerde daha fazla etkisini gösterir, parçalar iĢleme devam ederek
ilerler. Parçalar genellikle dairesel, dört köĢe ve üçgen gibi geometrik Ģekillere sahiptir ve bu
parçalar 60 cm'ye kadar uzunluğa sahip olabilir. Düzensiz, iri bloklar hâlindeki (Ģömine
parçaları, çeĢme, kolon vb.) doğal taĢ parçalarının eskitilmesi için dikdörtgen Ģekilli
makineler tercih edilmektedir. Büyük çaplı makineler 70 x 70 cm'lik parçaları bile
iĢleyebilmektedir.
1.2.1.1. Tambur

Resim 1.3: Tambur ve Ģematik resmi
Hacim

135

320

820

2260

Motor Gücü

1.1

2.2

6

2 x 11

Çanak Ölçüsü
a x b x c (mm )
Ağırlık (kg)
ĠĢlenen TaĢ Boyutları
(cm)

345 x 960 x 400 500 x 1250 x 560

750 x 1500 x 850 940 x 2300 x 1090

250

600

1600

3800

20 x 20 x 2

40 x 60 x 3

60 x 60 x 4

61 x 61 x 1.4

Tablo 1.1: Tambur teknik özellikleri

1.2.1.2. Vibratör

Resim 1.4: Vibratör ve Ģematik resmi
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Haci

135

320

820

2260

Motor Gücü

1.1

2.2

6

2 x 11

Çanak Ölçüsü
a x b x c (mm )
Ağırlık (kg)
ĠĢlenen TaĢ Boyutları
(cm)

345 x 960 x 400 500 x 1250 x 560

750 x 1500 x 850 940 x 2300 x 1090

250

600

1600

3800

20 x 20 x 2

40 x 60 x 3

60 x 60 x 4

61 x 61 x 1.4

Tablo 1.2: Vibratör teknik özellikleri

1.2.2. Mozaik Ölçülerine Göre Abrasivlerin (AĢındırıcı) Ayarları
Mozaik eskitme iĢleminde seramik abrasivler kullanılır. Seramik abrasivler, piyasada
belirli ölçü ve Ģekillerde bulunmaktadır. Bu abrasiv çeĢitleri, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
Hazır abrasivler kullanıldığı gibi ekonomik olması açısından sanayide normal çakıl
taĢı ve inĢaat kumu da kullanılmaktadır. Bir baĢka pratik yöntem de silim yapılan abrasiv
taĢların kırılarak çakıl hâline getirilmesi ve bu çakılların kullanılmasıdır.

Tablo 1.3: Seramik aĢındırıcılar 1
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Tablo 1.4: Seramik aĢındırıcılar 2
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Tablo 1.5: Seramik aĢındırıcılar 3

1.2.3. Mozaik Ölçüsüne Göre Makine Devrini Ayarlama
Mozaik eskitme makinelerinde makine devri, genellikle 1500 d/dk. olarak sabittir.
Fakat taĢın cinsine göre invertör yardımıyla devir değiĢtirilebilir.
ġebeke ile çalıĢtırılan cihazların, Ģebekenin bulunmadığı yerlerde çalıĢtırılabilmesi
için DC kaynaklardan yararlanılır. Ancak DC kaynaklar, bu tip cihazları doğrudan
çalıĢtıramaz. Bu sebeple bir dönüĢtürücü (invertör) kullanılması gerekir. DC kaynak iĢareti,
invertörler yardımıyla AC kaynaklara dönüĢtürülerek Ģebeke iĢaretine göre tasarlanmıĢ
cihazların çalıĢtırılması sağlanır. Ġhtiyaca göre 50 V’dan baĢlayıp 100 kV’a kadar üretimi
yapılabilmektedir.

Resim 1.5: Ġnvertör
GiriĢ
ÇıkıĢ
ÇıkıĢ
ÇıkıĢ
Gerilimi
Gerilimi
Frekansı
Soket Tipi
S-150-112-B2
10-15 VDC
110 V AC
60 HZ
TYPE-2
S-150-124-B2
21-30 VDC
110 V AC
60 HZ
TYPE-2
S-150-212-E3
10-15 VDC
230 V AC
50 HZ
TYPE-3
S-150-224-E3
20-30 VDC
230 V AC
50 HZ
TYPE-3
Tablo 1.6: 150 W Sinüs dalga invertör teknik özellikler
Model
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1.2.4. Soğutucu Suyunu Ayarlama
Mozaik eskitme iĢleminde suyun ayarlanması çok önemlidir. Tamburlarda katılacak
abrasiv ve su miktarı önemlidir. Su miktarı ayarlanmazsa yastıklama gerçekleĢmez.
Tamburun yarısına kadar doldurulan su miktarı, genelde yastıklama için yeterlidir.
Vibratör makinesinde katılacak su çeĢme musluğundan akan su kadar ilave edilir.
Aynı zamanda alttan da su tahliye edilir. Yani su birikmeyecek Ģekilde bir devridaim
gerçekleĢir. Suyun biriktirilmeme gerekçesi, vibratörlerde su biriktiği zaman eskitmenin
uzamasıdır. Ayrıca bu devridaim iĢlemi sırasında taĢtan çıkan talaĢlar da devamlı tahliye
edilmiĢ ve temizlenmiĢ olur.

1.3. Mozaikleri Makineye YerleĢtirme
Mozaiklerin makineye yerleĢimi sırasında küçük ölçülü taĢlar, el arabası veya
teknelerle; büyük ölçülü taĢlar da tek tek elle makinelere geliĢigüzel atılır. Çünkü makineler,
taĢları döndüreceği için atılan taĢlar kendi kendine dağılacaktır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Mozaiklerin makineye yerleĢimi

1.3.1. Makine Kapasitesi
Eskitilecek taĢ ebadı büyüdükçe makineye atılacak taĢ sayısı da o oranda
azalmaktadır. Makineye atılacak taĢ miktarı, bir seferde yaklaĢık 2,5 m2 taĢ eskiyecek Ģekilde
ayarlanmalıdır. Bir günlük (8 saat) taĢ eskitme kapasitesi de 60 ile 100 m2 arasında olmalıdır.
Bunun dıĢında taĢ ölçüsüne göre makineye atılacak taĢ kapasitesi Tablo1.6’da gösterilmiĢtir.
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1.3.2. Mozaik Ölçüsüne Göre Abrasivleri Atma
Mozaik ölçüsüne göre kullanılacak abrasivlerin ayarlanması gerekir. Abrasivler az
olursa istenilen eskitme gerçekleĢmez, çok olursa eskitilecek taĢ kapasitesi düĢmüĢ olur. Bu
yüzden abrasiv miktarını iyi ayarlamamız gerekir.

Resim 1.7: Abrasivler

1.4. Eskitme
1.4.1. Eskitilecek Malzemenin Fiziksel Özelliğine Göre Zaman Ayarı
Doğal taĢ parçalarının makine içinde kalması gereken süre Tablo 1.7 ve Tablo 1.8’de
verilmiĢtir.
Motor gücü 7,5 KW
TaĢ ölçüsü
Mak. kapasite
ĠĢlem Ģekli
Taraverten
2,5 cm x 2,5 cm
80 m2
5 cm x 5 cm
50 m2
Abrasiv ilavesiz
10 – 15 dk.
10 cm x 10 cm
20 m2
15 cm x 15 cm
13 m2
15 cm x 15 cm
5 m2
20 cm x 20 cm
4 m2
30 cm x 30 cm
3 m2
Abrasiv ilaveli
10 – 15 dk.
40 cm x 40 cm
2 m2
60 cm x 60 cm
1,2 m2
Tablo 1.7: TaĢ cinsine göre zaman ayarı (Motor gücü 7.5 KW)

Mermer
30 – 45 dk.

30 – 45 dk.

Motor gücü 22 KW
TaĢ ölçüsü
2,5 cm x 2,5 cm
5 cm x 5 cm
10 cm x 10 cm
15 cm x 15 cm
15 cm x 15 cm
20 cm x 20 cm
30 cm x 30 cm
40 cm x 40 cm
60 cm x 60 cm

Mak. kapasite
200 m2
125 m2
50 m2
32 m2
12 m2
10 m2
7 m2
5 m2
2,5 m2

ĠĢlem Ģekli

Taraverten

Mermer

Abrasiv ilavesiz

10 – 15 dk.

30 – 45 dk.

Abrasiv ilaveli

10 – 15 dk.

30 – 45 dk.

Tablo 1.8: TaĢ cinsine göre zaman ayarı (Motor gücü 22 KW)
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1.4.2. Eskitme Kalitesinin Kontrolü
Eskitme iĢleminde taĢ üzerindeki honlama izlerinin tamamen kaybolması gerekir.
Ayrıca taĢların köĢelerinin kırılması ve hafifçe radyüslenmesi gerekir. TaĢ üzerindeki bu
değiĢimler, belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilir. AĢağıdaki resimde de (Resim 1.8) taĢın
eskimeden önceki ve sonraki hâli gösterilmiĢtir.

Resim 1.8: EskitilmiĢ taĢlar

1.4.3. Abrasiv ve Eskitilen Ürünleri Ayırma
Eskitme iĢlemi için kum kullanıldığında iĢlem bittikten sonra kum ve taĢlar
dinlendirme havuzlarına dökülür. Bu havuzlarda elekler vasıtasıyla kum altta kalır.
Mozaikler de üstten alınır ve ayırma iĢlemi gerçekleĢir. Daha sonra elenen kumlar, makineye
tekrar konularak kullanılabilir. Büyük taĢların ayrılma iĢlemi de tek tek elle yapılır.

1.4.4. TaĢları Kurutma
Eskitme iĢlemi biten taĢlar, öncelikle yıkanır daha sonra kurutma iĢlemine geçilir.
Bünyelerinde tuttukları su ve nem, seçim iĢlemini imkânsız kılar. Islak taĢın rengi,
olduğundan daha koyu görüldüğü için gerçek rengi ve cila kalitesini tespit etmek mümkün
değildir. Bu nedenle doğru bir seleksiyon yapabilmek ve ambalajın ıslanmasını önlemek için
taĢ, tekrar terleme yapmayacak derinlikte iyice kurutulmalıdır.
Mermer ve traverten kurutma hatlarında önce yüzeysel nem alt ve üst sıyırıcı fanlarla
alınır. Ardından yine alt ve üstten etkili yüksek güçlü kurutma fırını ile derinlemesine
kurutularak soğuyunca terleme yapması önlenir. Hattın sonundaki aydınlatmalı seçim
masasında taĢların alttan ve üstten soğutularak elle rahatça dokunulması ve taĢınabilmesi
sağlanır (Resim 1.9-11).
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Resim 1.9: Kurutma fırını

Resim 1.10: TaĢların kurutulması

Resim 1.11: Kurutulan taĢların kontrolü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Atölyenizdeki veya fabrikadaki eskitme makine tipine göre (tambur, vibratör) mozaik
taĢlarının eskitilmesi iĢlemi için aĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Eskitilecek taĢları hazırlayınız.

 Tamburda eskitme iĢlemi yapınız.

 Vibrasyonda parçaları eskitiniz.

 Eskitme iĢleminden sonra taĢları
ayırınız.

 TaĢları kurutunuz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
 TaĢları eskitme makinelerinin yanına
taĢıyınız.
 Tamburu hazırlayınız.
 Abrasivleri ilave ediniz.
 Eskitilecek malzemenin özelliğine ve
miktarına göre abrasiv miktarı ve su
miktarını iyi ayarlayınız.
 TaĢları tambura atınız.
 Yastıklamanın gerçekleĢtiğinden emin
olunuz.
 Vibrasyonu hazırlayınız.
 Eskitme iĢlemi için zaman ayarlamasını
yapınız.
 Abrasvleri ilave ediniz.
 TaĢları vibrasyona atınız.
 Honlama izlerinin tamamen kaybolması
gerekir. Ayrıca taĢların köĢelerinin
kırılması ve hafifçe radüslenmesi gerekir.
TaĢ üzerindeki bu değiĢimleri belirli
zaman aralıklarıyla kontrol ediniz.
 Eskitme iĢlemi bittikten sonra taĢları
abrasivlerden ayırınız.
 Eskitme iĢleminden sonra taĢları
yıkayınız.
 Yıkama iĢleminden sonra taĢları kurutma
fırınına yerleĢtiriniz.
 TaĢları tekrar terleme yapmayacak
derinlikte iyice kurutunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ġlk önce iĢ önlüğü veya iĢ elbisenizi giydiniz mi?
2. Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
3. Eskitilecek malzemenin özelliğine ve miktarına göre abrasiv
miktarı ve su miktarını iyi ayarladınız mı?
4. Yastıklamanın gerçekleĢtiğinden emin oldunuz mu?
5. TaĢ üzerindeki honlama izlerini, taĢların köĢelerinin kırılması ve
hafifçe radüslenmesi gibi değiĢimleri belirli zaman aralıklarıyla
kontrol ettiniz mi?
6. Eskitme iĢlemi için zaman ayarlamasını yaptınız mı?
7. Vibrasyonda parçaları eskittiniz mi?
8. Tamburda eskitme iĢlemini yaptınız mı?
9. Eskitme iĢleminden sonra taĢları yıkadınız mı?
10. TaĢları tekrar terleme yapmayacak derinlikte iyice kuruttunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. Eskitme makinelerine atılacak taĢ miktarı bir seferde yaklaĢık kaç m2 olmalıdır?
A) 2,5 m2
B) 3,5 m2
C) 5 m2
D) 6 m2
2. Mozaik eskitme makinelerinde makine devri genellikle ne kadar olmalıdır?
A) 5500 d/dk.
B) 2500 d/dk.
C) 1500 d/dk.
D) 500 d/dk.
3. Mozaik eskitme makinelerinde makine devri ne ile değiĢtirilebilir?
A) Transistör
B) Ġnvertör
C) Katalizör
D) Tristör
4. AĢağıdaki malzemelerden hangisi eskitme iĢlemi için uygun bir malzeme değildir?
A) Orta sertlikte mermerler
B) Travertenler
C) Kireç taĢları
D) Granitler
5. Küçük boyutlu taĢların eskitmesi için hangi tip makineler kullanılır?
A) Kalibrasyon
B) Çanak tipi vibrasyon
C) Tekne tipi vibrasyon
D) Dikey yarma
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
6. Mozaik eskitme iĢleminde suyun ayarlanması çok önemlidir. Su miktarı ayarlanmazsa
……………… gerçekleĢmez.
7. Travertenlerin makine içinde kalması gereken süre yaklaĢık ………….. dakikadır.
8. Mozaik eskitme iĢleminde ………….. abrasivler kullanılır.
9. Bir günlük (8 saat) taĢ eskitme kapasitesi ……………. arasında olmalıdır.
10. Eskitme iĢlemi biten taĢlar öncelikle yıkanır, daha sonra …………. iĢlemine geçilir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Mozaik taĢlarının seçip ve ambalajlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizdeki iĢletmelerde eskitme mozaik taĢların seçimi ve ambalajlanması
konusunda yapılan organizasyonları inceleyiniz.



Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden gerekli çalıĢmaları
yaparak bu çalıĢmaları rapor hâline getiriniz.



HazırlamıĢ olduğunuz raporu sınıfta sununuz.

2. SEÇĠM VE AMBALAJLAMA
2.1. Ölçüye Göre Seçim
Mozaiklerde ölçü önemlidir. Çünkü özellikle mozaik fayansları oluĢtururken çok
sayıda taĢ kullanıldığı için herhengi bir ölçü hatası tüm kompozisyonu etkiler. Bu yüzden
kalıplara konurken tek tek elden geçirilir. Bunun dıĢında mozaiklerde Ģiv olmaması gerekir.
Aksi takdirde yine montaj sırasında yüzeyde bozukluk ve dengesizlikler oluĢur.

Resim 2.1: Seçim

2.2. Defolu Ürünleri Ayırma
Her cins mermerde doğal olayların etkisinden dolayı bazı arıza ve kusurlar bulunur.
Bu arıza ve kusurlar, mermer kesiminde ve iĢlenmesine fireye sebep olan en önemli etkenleri
oluĢturmaktadır. Arıza ve kusurların bir kısmı ürünün satıĢına engel olabilecek kadar belli ve
önemlidir. Bir kısmı ise gerekli iĢlemlerden sonra düzeltilip satıĢa sunulabilecek düzeydedir.
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Fireye sebep olabilecek bu arıza ve kusurlar Ģunlardır:







BoĢluklar
Çatlaklar
Damarlar
Fosiller
Cila alma problemi
Sertlik

Bu doğal kusurlar dıĢında kesim ve eskitme iĢlemi sırasında da taĢlarda köĢe kırıkları
ve ölçü kaçıklıkları olabilir. Bu kusurlu taĢlar da yine tek tek elden geçirilerek kontrol edilir.

2.3. Renk ve Desen Seçimi
Mermer mozaiklerde renk seçimine önem verilmelidir. TaĢların durumuna göre her
ocaktan dört farklı tonda mermer çıkar. Mozaikleri dizerken bu tonlamaya özen
göstermeliyiz. AĢağıdaki resimde bu seçimle ilgili bazı örnekler verilmiĢtir.

Resim 2.2: Renk seçimi

Genel olarak renklenme, saf olmamaları, yani mermeri oluĢturan esas mineral (kalsit)
yanında tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlıklarına dayanır. Ayrıca esas
mineraller içinde çok ince olarak dağılmıĢ yabancı maddelerin (organik veya inorganik)
mekanik yollarla esas mineralin iç yapısına girmeleri ile renklenmeler oluĢur. Bu maddelere
kromofor (renk veren) denir. Renklenme, bu boyayıcı maddelerin miktarlarına bağlı
olmayıp dağılım, biçim ve derecelerine bağlıdır.
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Mermer mozaik iĢlerinde müĢterinin isteğine göre bir seçim yapılması gerekir. Renk
geçiĢlerini, kesimden sonra gözle yapabiliriz. Seçim sırasında mermeri daha net görebilmek
için ıslatma iĢlemi yapılırsa daha net bir seçim yapmıĢ oluruz.

2.3. Ürünleri Paletlere YerleĢtirme
Mozaikler, su bazlı yapıĢtırıcılar kullanıldığı için neme karĢı duyarlıdır. Bundan dolayı
öncelikle ambalajlamadan önce mozaiklerin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Resim 2.3: Mozaiklerin naylonla kaplanması

Mozaik ürünlerinin ambalajı; müĢteri isteğine ve ambalajın saklanma, taĢınma
Ģartlarına göre tek tek naylon streç kaplanarak hazırlanabilir.

Resim 2.4: Naylonla kaplanmıĢ mozaikler

Plastik ambalaj istenmeyen durumlarda ölçülerine göre karton kutularla özel olarak
hazırlanabilir. Genellikle mozaik taĢlar, 1 m2 alanı kaplayacak ölçüde ve 11 adet olmak üzere
ambalajlanır. Daha sonra kasalanmak üzere ahĢap paletler üzerine konur.
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Resim 2.5: KutulanmıĢ mozaikler

2.4. Mozaikleri Ambalajlama
Kasalamadan önce kasanın içi önce naylonla kaplanır. Kutulanan veya naylonla
kaplanan mozaik paketleri daha sonra kasalara konur.

Resim 2.6: Mozaiklerin ambalajlanması

Paketler yerleĢtirildikten sonra kasa naylonla tekrar kaplanarak nakliye sırasında nem
ve rutubet alması önlenir (Resim 2.7).

Resim 2.7: Kasaların naylonlanması
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Kasalanan mermerler, nakledilmek üzere forkliftlerle ambara veya uygun bir yere
taĢınır (Resim 2.8).

Resim 2.8: Kasaların istifi

Ambalajlama bittikten sonra paketlerin muhafazası önemlidir. Çünkü sıcaklık
yükseldikçe malzemede kırılma ve çatlamalar olur. Genellikle 100-200 arasındaki bir
sıcaklık, paketlerin muhafazası için yeterlidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Eskitilen taĢların ölçü ve renklerine göre seçimini yapmak için aĢağıdaki uygulamaları
yapınız.
ĠĢlem Basamakları


 TaĢları temizleyiniz.


 TaĢları ölçülerine göre ayırınız.


 TaĢları renklerine göre ayırınız.

Öneriler
ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
Eskitme iĢleminden sonra taĢlarda toz, pislik
vb. varsa temizleyiniz.
Mozaiklerde yüzey düzgünlüğü olmasına
dikkat ediniz.
Kenar kırıkları olan mozaikleri ayırınız.
Seleksiyon sırasında mermeri daha net
görebilmek için ıslatma iĢlemi yapınız.
Renk uymayan mozaikleri ayırınız.
Mozaik taĢlarının çatlak olanlarını ayırınız.
BoĢluklu olanlarını ayırınız.

 Ayrılan taĢlarda kırıklık ve çatlaklık
kontrolü yapınız.





 TaĢları ambalajlama alanına
taĢıyınız.

 Ayrılan taĢları, lift veya el arabası ile
ambalajlama alanına taĢıyınız.

 TaĢları uygun ambalaja koyunuz.

 Ambalajlanan taĢları sandıklayınız.

 Ambalajlamadan önce mozaiklerin kuru
olmasına dikkat ediniz.
 Ambalaj tipini belirleyiniz.
 Kasalamadan önce kasanın içini önce
naylonla kaplayınız.
 Paketler yerleĢtirildikten sonra kasayı
naylonla tekrar kaplayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Eskitme iĢleminden sonra taĢları yıkadınız mı?
2. TaĢları tekrar terleme yapmayacak derinlikte iyice kuruttunuz
mu?
3. TaĢları ölçülerine göre ayırdınız mı?
4. TaĢları renklerine göre ayırdınız mı?
5. Ambalajlamadan önce mozaiklerin kurutulmasına dikkat ettiniz
mi?
6. Kasalamadan önce kasanın içini naylonla kapladınız mı?
7. Paketler yerleĢtirildikten sonra kasayı naylonla tekrar kapladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme ”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Ambalajlama bittikten sonra paketlerin genellikle …………… arasında bir sıcaklıkta
muhafazası yeterlidir.
2. Kasalanan mermerler, nakledilmek üzere ……………… ile ambara veya uygun bir yere
taĢınır.
3. Esas mineraller içinde çok ince olarak dağılmıĢ yabancı maddelerin mekanik yollarla esas
mineralin iç yapısına girmeleri ile renklenmeler oluĢturan maddelere ……………
…denir.
4. Ambalajlama bittikten sonra paketlerin muhafazası önemlidir. Çünkü sıcaklık, sıfırın
altına düĢtüğü zaman malzemede …………….. ………… olur.
5. Genellikle mozaik taĢlar ……… alanı kaplayacak ölçüde ve 11 adet olmak üzere
ambalajlanır.
6. Mozaiklerin yapıĢtırılmasında …………. yapıĢtırıcılar kullanılır.
7. TaĢların durumuna göre her ocaktan …… farklı tonda mermer çıkar.
8. Seçim sırasında mermeri daha net görebilmek için ……… iĢlemi yapılırsa daha net bir
seleksiyon yapmıĢ oluruz.
9. Paketler, kasalara yerleĢtirildikten sonra kasa …………. tekrar kaplanarak nakliye
sırasında nem ve rutubet alması önlenir.
10. Genel olarak renklenme, saf olmamaları, yani mermeri oluĢturan ………………yanında
tali veya az oranda yabancı element ve minerallerin varlıklarına dayanır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Atölyenizde bulunan eskitme makinesi tipine göre mozaik taĢlarını eskitme iĢlemini
ve ölçü-renk seçimini yapmak için aĢağıdaki uygulamaları yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Eskitilecek taĢları hazırlayınız.

 Tamburda eskitme iĢlemi yapınız.

 Vibrasyonda parçaları eskitiniz.

 Eskitme iĢleminden sonra taĢları
ayırınız.

 TaĢları kurutunuz.

 TaĢları temizleyiniz.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
 TaĢları eskitme makinelerinin yanına
taĢıyınız.
 Tamburu hazırlayınız.
 Abrasivleri ilave ediniz.
 Eskitilecek malzemenin özelliğine ve
miktarına göre abrasiv miktarı ve su
miktarını iyi ayarlayınız.
 TaĢları tambura atınız.
 Yastıklamanın gerçekleĢtiğinden emin
olunuz.
 Vibrasyonu hazırlayınız.
 Eskitme iĢlemi için zaman ayarlamasını
yapınız.
 Abrasvleri ilave ediniz.
 TaĢları vibrasyona atınız.
 Honlama izlerinin tamamen kaybolması
gerekir. Ayrıca taĢların köĢelerinin
kırılması ve hafifçe radüslenmesi gerekir.
TaĢ üzerindeki bu değiĢimleri belirli
zaman aralıklarıyla kontrol ediniz.
 Eskitme iĢlemi bittikten sonra taĢları
abrasivlerden ayırınız.
 Eskitme iĢleminden sonra taĢları
yıkayınız.
 Yıkama iĢleminden sonra taĢları kurutma
fırınına yerleĢtiriniz.
 TaĢları tekrar terleme yapmayacak
derinlikte iyice kurutunuz.
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
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 Eskitme iĢleminden sonra taĢlarda toz,
pislik vb. varsa temizleyiniz.

 TaĢları ölçülerine göre ayırınız.

 TaĢları renklerine göre ayırınız.
 Ayrılan taĢlarda kırıklık ve çatlaklık
kontrolü yapınız.
 TaĢları ambalajlama alanına taĢıyınız.

 TaĢları uygun ambalaja koyunuz.

 Ambalajlanan taĢları sandıklayınız.

 Mozaiklerde yüzey düzgünlüğü olmasına
dikkat ediniz.
 Kenar kırıkları olan mozaikleri ayırınız.
 Seleksiyon sırasında mermeri daha net
görebilmek için ıslatma iĢlemi yapınız.
 Rengi uymayan mozaikleri ayırınız.
 Mozaik taĢlarının çatlak olanlarını
ayırınız.
 BoĢluklu olanlarını ayırınız.
 Ayrılan taĢları, lift veya el arabası ile
ambalajlama alanına taĢıyınız.
 Ambalajlamadan önce mozaiklerin kuru
olmasına dikkat ediniz.
 Ambalaj tipini belirleyiniz.
 Kasalamadan önce kasanın içini önce
naylonla kaplayınız.
 Paketler yerleĢtirildikten sonra kasayı
naylonla tekrar kaplayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Ġlk önce iĢ önlüğü veya iĢ elbisenizi giydiniz mi?

2.

Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?

3.

Eskitilecek malzemenin özelliğine ve miktarına göre abrasiv
miktarı ve su miktarını iyi ayarladınız mı?

4.

Yastıklamanın gerçekleĢtiğinden emin oldunuz mu?

5.

TaĢ üzerindeki honlama izlerini, taĢların köĢelerinin kırılması ve
hafifçe radüslenmesi gibi değiĢimleri belirli zaman aralıklarıyla
kontrol ettiniz mi?

6.

Eskitme iĢlemi için zaman ayarlamasını yaptınız mı?

7.

Vibrasyonda parçaları eskittiniz mi?

8.

Tamburda eskitme iĢlemini yaptınız mı?

9.

Eskitme iĢleminden sonra taĢları yıkadınız mı?

Evet

Hayır

10. TaĢları tekrar terleme yapmayacak derinlikte iyice kuruttunuz
mu?
11. TaĢları ölçülerine göre ayırdınız mı?
12. TaĢları renklerine göre ayırdınız mı?
13. Ambalajlamadan önce mozaiklerin kurutulmasına dikkat ettiniz
mi?
14. Kasalamadan önce kasanın içini naylonla kapladınız mı?
15. Paketler yerleĢtirildikten sonra kasayı naylonla tekrar kapladınız
mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir
sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1.

A

2.

C

3.

B

4.

D

5.

B

6.

yastıklama

7.

10-15

8.

seramik
60 ile 100
m2
kurutma

9.
10.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.

100-200

2.

5.

forklift
kromofor
(renk veren)
kırılma ve
çatlamalar
1 m2

6.

su bazlı

7.

4

8.

ıslatma

9.

naylonla
esas mineral
(kalsit)

3.
4.

10.
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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