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Çalışma Süresi
Kurumun Adı
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KISIM
Makine Üretimi- Atölye

Tarihinden
25/01/2021

Tarihine
19/02/2021

Hafta
4

HAFTALIK ÇALIŞMA
Gün
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma
Kısım:

25/01/2021

YAPILAN İŞLER
İşe girişimin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, Atölye,
üretim hattının gezilmesi, mühendislerle tanışma ve firma
özellikleri, işleyiş hakkında bilgilendirme.
Tanışamadığım mühendislerle tanışma, fabrikanın farklı üretim ve
kontrol departmanlarının gezilmesi, otomasyon alanında çalışan
mühendislerle tanışma.
Makine üretim atölyesinde üretilen parçaların incelenmesi ve
montaj edilen makinelerin mühendislerle birlikte incelenmesi ve
tornada pah kırma işlemi .
Fabrikaya gelen biyetlerin ısıl işlem makinelerinin incelenmesi,
ekstrüsyon makinelerinin ve prosesinin incelenmesi, makinelerde
PLC de sorun çıktı onun çözülmesi.
Tel erezyon makinesinin incelenmesi ve işleme tel erezyonda
parça sokulması, tel erezyonla imalat yöntemi.
Makine Üretimi

29/01/2021 arası
Sayfa No

Çalışılan
Saat

1

10

2

10

3

10

4

10

5

10

Toplam Saat:

50

Çalıştığı İşyeri ve kısım : K******* B**** E*** V* O******* Y** SAN.TİC.A.Ş. - Atölye
Kontrol edenin ünvanı : Tasarım Mühendisi
Adı ve Soyadı

: A**** G***

Diploma veya Oda Sicil No: ******
HAFTALIK ÇALIŞMA

Gün
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

01/02/2021

YAPILAN İŞLER

05/02/2021 arası
Sayfa No

Çalışılan
Saat

Atölyedeki ölçü aletlerinin bir kısmını tanıma, öğrenme ve
kullanma.

6

10

Makine şaselerinin kaynaklarını kesme, CNC makinesinin çalışma
prensibi, programı ve prop kullanımı.

7

10

8

10

9

10

10

10

Manuel frezede fin kesme makinesi için kullanılacak ray üstünde
kayan parça imalatı ve freze işlemesi, CNC tornada pul kesme
işlemi.
Atölye stajı için fabrikada parça ve proses araştırması, seçilen
parçanın teknik resminin çizilebilmesi için ölçü alımı ve
mühendislerle parçanın tartışılması.
Serpantin bükme makinelerinde burma makarası değişimi ve
numune toplaması, burma makarası üretimi süreçlerini yakından
izleme

Cumartesi
Kısım:

Makine Üretimi

Toplam Saat:

50

Çalıştığı İşyeri ve kısım : K******* B**** E*** V* O******* Y** SAN.TİC.A.Ş. - Atölye
Kontrol edenin ünvanı : Tasarım Mühendisi
Adı ve Soyadı

: A**** G***

Diploma veya Oda Sicil No: ******

HAFTALIK ÇALIŞMA
Gün

08/02/2021

YAPILAN İŞLER

12/02/2021 arası
Sayfa No

Çalışılan
Saat

Makine üretim atölyesinin kaynak bölümünde çalışma ve kaynak
tipleri hakkında bilgi edinme, yapılan kaynakları inceleme.

11

10

Salı

Taşlama tezgahının nasıl çalıştığını öğrenme, neden taşlama
yapıldığını öğrenme.

12

10

Çarşamba

Frezede daha önce kaynaklanmış bir parça işlenmesi ve freze
kısımlarının detaylı öğrenilmesi.

13

10

Perşembe

Kılavuz çekme makinesinin işlevini ve nasıl kullanıldığını
öğrenme, kılavuz çekme.

14

10

15-16

10

Pazartesi

Cuma

Torna tezgahının özellikleri, kısımları ve tornada biyet
ekstrüsyonda kullanılan bir kapak işleme.

Makine Üretimi

Toplam Saat:

50

Çalıştığı İşyeri ve kısım : K******* B**** E*** V* O******* Y** SAN.TİC.A.Ş. - Atölye
Kontrol edenin ünvanı : Tasarım Mühendisi
Adı ve Soyadı

: A**** G***

Diploma veya Oda Sicil No: ******
HAFTALIK ÇALIŞMA

15/02/2021

19/02/2021 arası

Gün

YAPILAN İŞLER

Sayfa No

Çalışılan
Saat

Pazartesi

Raspa ve çapak alma makinesi ile birlikte çapak alma işlemi, raspa
bıçakları, bozulan manuel freze tezgahının tamiri.

17

10

Atölyedeki üretimin temel aşamalarının incelenmesi ve bu
makinelerin mekatronik nitelikte olup olmadığının öğrenilmesi.

18

10

Salı

Çarşamba

Perşembe
Cuma

Yatay şerit testere hakkında bilgi edinme ve parçanın kullanıldığı
mekatronik serpantin büküm makinesinde ne tür avantajlar
sağladığı konusu.
Üretilecek kamalı milin proses planlaması 3B çizim, seçilen
holdax malzemesi özellikleri ve nedeni, torna işleminin yapılması.

19

10

20-21

10

İmalatına devam edilen kamalı milin freze tezgahında işleme
sokulması ve parçanın son halinin elde edilmesi.

22-23

10

Cumartesi
Makine Üretimi

Toplam Saat:

50

Çalıştığı İşyeri ve kısım : K******* B**** E*** V* O******* Y** SAN.TİC.A.Ş. - Atölye
Kontrol edenin ünvanı : Tasarım Mühendisi
Adı ve Soyadı

: A**** G***

Diploma veya Oda Sicil No: ******

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO : 1

YAPILAN İŞ : Staja giriş işlemleri ve işe başlangıç eğitimi , fabrika gezisi

TARİH : 25/01/2020

Staja başlamadan önce gelip belgelerimi teslim ettiğim ve gün itibariyle de çalışmaya başladığım
şirkete servis ile ulaşımımı sağladım. Girişte COVID-19 şartlarından dolayı rutin kontroller
gerçekleştirildi. Bunların içerisinde HES Kodu ve ateş ölçümü gibi prosedürler vardı. Şirkete girişimi
yaptıktan sonra sekreterlik tarafından insan kaynakları ofisine yönlendirildim. Daha önceden tanışmış
olduğum İ*** Hanım ile görüştüm ve işe başlangıç için gerekli işlemleri yapmaya başladık. İlk olarak
beni iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek üzere iş yerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı
M******* beyle tanıştırdı. Ardından M******* Bey ile yaklaşık 2-2.30 saat arası süren detaylı bir iş
sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamladık. Bu eğitim süresince M******* Bey bana kendi
yükümlülüklerimden ve işverenin yükümlülüklerinden bahsetti ve daha öncesinde fikir sahibi olduğum
iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin gerçek bir fabrika ortamında ne derece önemli olduğunu söyledi.
Her türlü yaralanma ya da olası bir daha kötü durumdan kaçınmam için almam gereken önlemleri,
kullanmam gereken kişisel koruyucu ekipmanları belirtti. Sonrasında işte kullanacağım kıyafetleri ve bu
kişisel koruyucu ekipmanları almak için depoya yönlendirildim. Depodan demir burunlu ayakkabı,
kulak tıkacı ve koruyucu gözlük aldıktan sonra tekrardan M******* Bey’in yanına gittiğimde
fabrikanın makine üretimi hattında çalışmaya hazır olduğumu söyleyip ben üretimin yapıldığı yere
yönlendirdi. Fabrika içerisinde en alt katta olan makine üretimi bölümüne gittikten sonra kendimi

tanıttım ve görevli M*** Hanım beni mühendislerle tanıştırdı. Tasarım odasında bulunan mühendislerin
az bir kısmıyla tanıştıktan sonra üretim hattını görmem ve tanımam için atölyeye yönlendirildim. Daha
sonra atölyede bulunan ustalarla teker teker tanıştım ve kendimi stajyer olarak ilk iş günümde makine
üretimi kısmındaki neredeyse tüm çalışanlara tanıtmış oldum. Ardından M*** usta ile birlikte atölyenin
ve makine üretiminin işleyişi hakkında konuşarak biraz bilgi edindim ve genel olarak fabrikanın makine
üretim kısmı hakkında bir bilgiye sahip oldum. Makine üretimi departmanında bulunan CNC torna ve
CNC freze makinalarını tanıttılar, taşlama tezgahı, tel erezyon ,manuel freze ve manuel torna tezgahları,
azdırma ve kaynak işlemlerinin yapıldığı tezgah ve bölümleri gezip makine üretim bölümünün
neresinde ne var onu öğrendim. Toplamda atölyeye girer girmez sol tarafta kalan 3 adet torna tezgahı,
onların hemen ilerisinde yine sol tarafta kalan 5 adet freze tezgahı, ardından karşıda kalan tarafta
toplamda 3 adet CNC, onlarında hemen yanında 1 adet taşlama tezgahı bulunuyor. Ayrıca 4 adet tel
erezyon makinesiyle 1 adet şerit testere de atölyede mevcut. Bu tezgahlar aktif olarak kullanılan
tezgahlar fakat 1 adet torna ve 1 adet freze tezgahı ise arızalı olduğundan dolayı kullanım dışı
bırakılmıştı. Fabrikada yaklaşık 800 adet çalışan bulunuyormuş. 3 tane İstanbul, 1 tane Eskişehir, 1 tane
Manisa ve 1 tane de Kalisz / Polonya olmak üzere 6 adet Konveyör fabrikası bulunuyormuş. Yurt
içindeki birçok büyük firmaya ve sektöre yan sanayi olarak çalışmasının yanı sıra yurt dışı da parça ve
makine ihracatı yapılan bir fabrikaymış. Böylelikle ilk günümü tamamladım.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :2

YAPILAN İŞ : Fabrika kısımlarını genel hattıyla tanıma, mühendislerle tanışma

TARİH :26/01/2021

Stajımın ikinci gününde ise makine üretim kısmının hem atölye, saha çalışanları hem de makine
tasarımı, otomasyon gibi kısımlarından herkesle tanışamadığım için ikinci günümün sabah saatlerinde
geri kalan çalışanlarla tanıştım. Otomasyon kısmında PLC yazılımında çalışan ve makinelerin PLC ile
ilgili çalışmalarını yürütenlerden olan Ş**** Bey ve C***** Bey ile tanışma fırsatı yakaladım. Daha
sonra ilk günümde tanışamadığım tasarım ofisinde mühendislik yapan A*** Bey, O*** Bey, M** Bey
ve Ö*** Bey ile tanışarak stajım boyunca bilgi alışverişinde bulunabileceğim isimlerle tanışmış oldum.
Ardından makine üretim atölyesine geçerek daha önce yerlerini öğrendiğim tezgahların operatörleriyle
konuşma ve tanışma fırsatı yakaladım. CNC operatörüne CNC lerin kullanıcı gözünden nasıl olduğunu
ve kontrolünün , uç seçimlerinin operatör tarafından nasıl yapıldığını sordum ve öğrendiğim bilgilerle
aslında CNClerin kullanıcı ara yüzünün çok karışık olmadığını ve işlevsel yapılar olduğu gerçeğini
tekrar kanıksadım. Tezgahların hepsine bir göz gerdirdim ve daha öncesinde okulda deneyimlemiş
olduğum manuel torna ve frezelerin başında biraz operatör ile birlikte durdum. Daha çok teorik yönde
olan bilgim makineye elledikçe parçayı bağlayıp tutturdukça pratikle birleştiğini yavaş yavaş
hissetmeye başladım.
Ardından ağırlıklı olarak makine üretim kısmını gezdiğimden dolayı burada üretilen makinelerin
fabrikanın üst katlarında ve imalatın yapığı kısımlarda nasıl kullanıldığını ve ne işe yaradığını iyice
görüp anlayabilmem için ilk olarak M*** usta tarafından fabrikanın diğer kısımlarını gezdirildim.
Fabrikanın üst kısımlarında yani imalat kısmını gezdim ve burada gördüğüme göre kendi makinesini
kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayan ve üretimini yüzde doksan oranıyla kendisi yapan bir firmada stajyer
olarak bulunuyorum diye düşündüm. Ustanın gözünden makineler ve imalat kısımlarını dinledikten
sonra ise mühendis A*** Bey ile birlikte gezdiğimiz fabrika kısımlarını ve daha önce gezmediğim ve
fikir sahibi olmadığım kalite kontrol kısmında fikir sahibi oldum. A*** Bey ile yaptığımız konuşmadan
üretim için teknik resimlerin, geometrik toleransların ve bu teknik resmin hayata geçirileceği atölye
kısmının, atölye bulunan her türlü tezgahın ne kadar önemli olduğunu öğrendim.
A*** Beyden öğrendiğim bir diğer konu ise makine parçalarının üretimi için fabrikaya dışardan
hammadde geliyor ve bu hammaddelerin istenilen standartlara uygun olup olmadığı bir şekilde kontrol
edilmeliymiş. Bu kontrolün sağlanmasını hem fabrikaya girişte hem de fabrikadan çıkışta ürünlerin
belirli ve istenilen standartlarda olması gerekliliğini kalite kontrol çeşitli testlerden ve ölçümlerden
faydalanarak onaylıyor. Bunun en büyük sebebi ise eğer fabrikaya giren hammadde ya da başka ürünler
istenilen standartlarda değilse o zaman işlemede ve makine üretiminde sorunlar çıkabilir ve istenilen
verimlilikte sonuçlar alınmayabilirmiş. Ayrıca çıkışta kontrol edilmesinin sebebi ise ürünün satılacağı
yerin ufak bir kalite sapmasında ürünleri kabul etmeme ve geri gönderme hakkının olmasıymış.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :3

YAPILAN İŞ : Montajlanan makinelerin incelenmesi ve pah kırma işlemi

TARİH :27/01/2021

Fabrikanın makine üretiminde mühendislerin tasarım ofisinde tasarladığı makine parçaları uygun
ve istenilen yöntemlerle ve ona göre olan tezgahlarda üretilip daha sonra montajlanmak üzere ilgili
yerlerde depolanıyor. Şirkette ihtiyaca göre makine parçası ve makine montajı, imalatı yapıldığından
kaynaklı tasarımların bir kısmı standartlaşmış parçalar olsa da yerine göre mühendisler tarafından özgün
parçalarda üretiliyor. A*** Bey ile birlikte daha öncesinde onların teknik resmini ustalara verdikleri
parçaları tek tek inceledik. Bu parçaların içinde vidalı miller burma makaraları, düz ve konik dişliler,
kayış kasnak mekanizmaları yataklar gibi malzemeler yer alıyordu. Bu parçaları bana A*** Bey tek tek
gösterdi ve montajlanmış havşa makinesi üzerinde hepsinin ne işe yaradığından bahsetti. Bu makine
fabrika için özel olarak üretilen havşa makinesiydi. Fakat bunun yanı sıra fabrikada fin dizme
makineleri, boru kesme makineleri, serpantin yani boru bükme makineleri de kullanılıyor ve özel olarak
üretiliyor.
İlk başta A*** Bey ile birlikte borunun makineye girmesini sağlayan makara sistemini inceledik.
Daha sonrasında bu ince borular makineye girdikten sonra vidalı mil ve motor sayesinde makine
üzerinde ilerliyor ve sıkıştırılıyor. Vidalı milin hareket doğrultusunda iki adet sensör ile birlikte konum
kontrol ediliyor. Bu sıkıştırılan borular testere yardımıyla otonom bir şekilde istenilen boyutlarda
kesiliyor ve sonrasında kesilen boruların uçlarında 6 farklı şekilde vurulabilecek havşalardan operatörün
seçimiyle birlikte bir tanesi vuruluyor ve böylelikle boruların uçları havşalanmış oluyor. Ayrıca bu
makinede pnömatik sistemler ve servo motor kullanılmıştı. Bu havşa makinesinde şase olarak yani
makinenin iskeleti ve bir çok elemanın aslında bağlı olduğu yapı alüminyumdan yapılmıştı. Bunun
sebebini A*** Beye sorduğumda ise hem yeterli yükü taşıyabilecek kadar kuvvetli bir yapı olduğundan
hem de dayanıklılığının yanı sıra gayet hafif olduğundan bahsetti.
Günün ilerleyen saatlerinde ise bu makinede kullanılan havşa tiplerinin açılması için gerekli
uçların makineye montajlandığı yerde kullanılmak üzere üretilmiş elemanın geçme yapılırken sorun

yaşamaması için tornada pah kırma işlemi yaptık. 6 adet farklı havşa içi kullanılacak olduğundan dolayı
6 kere pah kırma işlemini gerçekledik. Bu pah kırma işlemi sırasında tornada kullanılan uçların
değişimine ve ulaşılmak istenen noktaya göre farklı farklı tercih edilmesine şahit oldum Bu pah kırılan
malzemelere daha sonrasında çeşitli uçlar sıkı geçme işe geçirildi ve makineye montajlandı bu
makinenin mekanik işlemleri tamamlandı ama daha PLC kodu yüklenmedi denemesi yapılmadı o
yüzden henüz montajını tamamlamadık.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :4

YAPILAN İŞ : Biyetlerin prosesi, PLC sorunu

TARİH :28/01/2021

Bugün fabrikaya yurt dışından katardan ithal olarak alüminyum biyetler geldi ve bu gelen
biyetler bizim atölyede parçaları üretilen ve daha sonrasında montajlanan makinelerde geçerek işleme
alınıyordu.
A**** Bey bana bu biyetlerin hangi aşamalardan geçtiğini ve en son nasıl boruya dönüştüğünü
göstermek istedi çünkü biyetlerin ısıtılmasından kesilmesinden ve ekstrüzyon işleminden geçmesine
kadar her türlü işlemin yapıldığı makineler bizim makine üretimden üretilmiş ve üretilmeye de devam

ediyor. İlk olarak Alpay Bey ile kesilmiş biyetlerin oraya gittik ve bu kesilmiş biyetlerin öncelikli olarak
ısıtıldığı fırınları bana gösterdi. Bu fırınlara gelene kadar biyetleri forklift ile bir noktaya kadar
taşıyorlar. Daha sonrasında yine burada üretilen bir makineyle birlikte otonom bir şekilde sırada iki tane
biyet olmak şartıyla bir kaldırma kolu kaldırıyor ve fırına doğru gidecek hattın üzerinde koyuyor. Daha
sonrasında fırına giren biyetler yüksek ısılarla ısıtlıyor ve ekstrüzyon için hazır hale geliyor. Sonra
ekstrüzyon yapılabilmesi için çok büyük kuvvetlerle sıkıştırılıyor. Ekstrüzyon çıkışında bir biyetten dört
adet sıcak boru çıkıyor ve bu borular çıkar çıkmaz aşamalı olarak soğutma tüplerine giriyor eğer hata
varsa bu sensörler tarafından kontrol ediliyor ve hat üstündeki bir bölümde hatalı kısım boya
püskürtülerek işaretleniyor. En son makaralarla sarılıyor ve taşıma için büyük rulolar haline getiriliyor.
Bu prosesin kullandığı her makine bizim atöylede üretildiğinden dolayı detaylarını incelemeye çalıştım.
Makaraların bulunduğu sarımın yapıldığı gövde ve diğer parçalardaki kaynaklarda makine üretim
atölyesinde yapılıyor.
Öğleden sonra ise fabrikanın üst katlarında yani bizim atölyede üretilen parçaların montajlanıp
elde edilen makinelerin kullanıldığı ve imalat yapıldığı bir katta bükme makinesinde bir sorun çıktı.
C*** Bey, Ş**** Bey ve ben sorunun kaynağını tespit etmek için makinenin yanına çıktık. Makinenin
problemi bükülecek boruların gereğinden fazla hızlı kesilip bükme alanına yollanmasıydı bu da
makinedeki boruların taşındığı sistemdeki dişlileri ve cıvataları yıpratıyordu. Bükme makinesinde 6 adet

ince alüminyum boru kesilerek serpantin yapılması için bükme alanına gidiyordu .C*** Bey PLC de
bazı değişiklikler yapıp deneme yanılma yöntemiyle dişlilerin dönüşünü ve kesilen boruların bükmeye
geliş hızını kontrol etti. Ben müdahale etmek yerine gözlemedim çünkü PLC ve oradaki büküm
makinesi hakkında pek fazla bilgi birikimim yoktu. C*** Bey PLC deki maksimum hız ve ivmelenme
değerleriyle oynayarak deneme yanılma yöntemiyle uygun bir aralık buldu fakat dezavantajı olarak ise
üretim hızının düşeceğinden bahsetti. Fakat sonrasında kesilen borular bu kez eşit uzunlukta kesilmesine
rağmen eşit noktalara düşmediğinden tekrardan PLC ile birlikte sıkıştırılıp testereyle kesilen boruların
düşme hızını azaltarak boruların birbirine sert temas etmesi önlendi ve böylelikle 6 adet ince uzun
alüminyum boru birbirine çok sert vurmadan aynı konumda aynı uzunlukta üst üste gelerek büküm
noktasına gidiyordu ve serpantin şekline getiriliyordu.
KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :5

YAPILAN İŞ : Tel erezyon makineleri ve tel erezyonla imalat yöntemi

TARİH :29/01/2021

Bugün makine üretim atölyesinde kullanılan tel erezyonun başında biraz vakit geçirdim.
Öncelikle tel erezyonda kullanılan saf suyun değişiklik vakti gelmişti ve bu makinelerde kullanılan saf
suları yenileriyle değiştirdik. Tel erezyon makinelerinde kullanılan suyun saflık ve temizlik derecesi
görünebiliyor ve bu derece belirli bir noktanın üstüne çıktıysa değişimin yapılması gerekiyor. Bizim
atölyede toplamda 4 adet tel erezyon makinesi var ve bunlardan iki tanesi daha yeni modelken iki tanesi
daha eski model. 2 adet Mitsubishi FX D yani eski model ve 2 adette Mitsubishi Advance adlı biraz
daha yeni modeller var. Tel erezyonla parça üretimi için Mitsubishinin bir bilgisayar programı var ve
parçanın kalınlık, yüzey pürüzlülüğü, derinliği, cinsi gibi değerleri oradan ayarlanabiliyor. Tel erezyon
makinelerinin çalışma mantığı pirinç teller üzerinden parçaya yüksek volt ve düşük akım veriliyor.
Bunun sayesinde istenilen şekilde çok ince işlemeli parçalar elde edilebiliyor. Bu pirinç tellerin her biri
0.25 mm kalınlığındaymış ve imal edilecek parçanın hem alt hem üst tarafında yer alıyor. İmal edilecek
parçaya göre tel erezyon işleminin süresi değişebiliyormuş. Öğrendiğime göre parçanın karışıklık ve
işlem isteme durumuna göre 5 saat ile 2,3 gün arası işlem uzunlukları olabiliyormuş. Ayrıca bu tel
erezyon makinelerinde elektrik iletkenliği kullanıldığından dolayı bakır alüminyum demir çelik vb.
malzemeler kesilebiliyorken plastik kesimi yapılamıyor. Biz sıfırdan bir parça imali için makinenin

başına geçtik ve fabrikada kullanılan fin dizme makineleri için kullanılacak olan tarak kesimini
başlattık. Operatör programı ayarladı bizim imal edeceğimiz parça 300mm boyunda ve hatvesi yaklaşık
2.2mm olacak şekildeydi bundan dolayı ortalama 135-140 kesim işlemi gerçekleşmesi lazım.
Öğrendiğime göre eğer makineler gece de açık bırakılırsa yaklaşık 2 günde parçanın üretimi
tamamlanabilirmiş fakat bazen pirinç teller kendiliğinden koptuğundan dolayı genellikle gece işleme
bırakılmaya sıcak yaklaşılmıyormuş. Sonrasında ise bu yöntemle daha önce atölyede üretilen düz dişli
parçalarını inceledim. Yani tel erezyon makinesiyle dişliden tarağa kadar her türlü parçanın imalatı
yapılabiliyor. Sadece tornada üretilebilecek parçaların imalatı bu tel erezyon makineleriyle çokta
mümkün değilmiş. Ayrıca tel erezyon makineleriyle ilgili öğrendiğim ekstra bir bilgi ise eski
makinelerinde kontrolcü yerine sadece elektronik kartlar kullanılıyormuş.

Şekil 1 – Tel Erezyon Makinesi

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :6

YAPILAN İŞ : Ölçü aletleri tanıma ve okuma

TARİH :01/02/2021

Bugün atölyede üretilen parçaların işleme girmeden önce ve işleme girdikten sonra ortaya çıkan
hallerinin istenilen ve ideal şekilde olup olmadığını ölçmek için kullanılan ölçü aletlerini inceledim,
daha öncesinde gördüğüm fakat pratikte kullanma şansımın çok az veya hiç olmadığı bazılarını detaylı
inceleme ve kullanma fırsatım oldu. Daha önce hiç görmediğim ölçü aletlerini ise inceledim ve ne işe
yaradığını, nasıl kullanıldığını deneyimledim. Bunlardan atölyede en çok kullanılanı kumpastı. Dijital
kumpas ve normal kumpas olmak üzere iki çeşit vardı. Daha öncesinde dijital kumpasla hiç ölçüm
almamıştım fakat elime aldığım zaman aslında ne kadar basit olduğunu fark ettim. Bu kumpaslarda iç
çap ölçmek için çene ve dış çap ölçmek için iki farklı çene var. Eğer dış çap ölçüyorsak kumpası düz
tuttuğumuzda alt tarafta kalan çeneden eğer iç çap ölçüyorsak üst tarafta kalan cetvelden ölçüyoruz.
Aynı zamanda eğer elimizdeki malzemenin derinliğini ölçmek istiyorsak kumpasın derinlik için
kullanabileceğimiz kılıç kısmı var. Derinlik ölçümü yaparken kılıcın ucunu derinlik ölçeceğimiz yerin
son noktasına kadar getirdiğimizde kumpasın son noktasını ise tam dik hale getirip dijital kısımdan
ölçüyü mm cinsinden okuyabiliyoruz. Ayrıca atölyedeki her kumpas belirli aralıklarla kalibre
ediliyormuş bunun sebebi kullanıldıkça ayarları kaçabiliyormuş ve bunun sonucunda üretilen parçalarda
boyut hesaplamasında ve ölçümünde yanlışlıklar ortaya çıkınca makine montajında sorun

yaşanmasıymış. Normal kumpaslardan ise büyüklüklerine göre çeşit çeşit olanları vardı. Bu
kumpaslardan farklı hassasiyetlerde olanları da vardı. Atölyede gördüklerim arasında 1/10luk , 1/20lik,
1/50lik ve 1/100lük olmak üzere dört çeşit kumpas vardı. Pratik yapmak amacıyla tornada imal edilen
bazı parçaların ölçülerini hem dijital hem normal kumpasla aldım. Tercihen dijital kumpaslar daha
kolay okunabildiğinden sonraki ölçümlerimi dijital kumpasla yapma kararı aldım.
Daha önce hiç kullanmadığım aletlerden olan komparatörü ilk defa elime aldım ve özelliklerini
öğrenmeye çalıştım aynı zamanda ne işe yaradığı hakkında da fikir sahibi olmak için çalışanlarla
konuştum. İlk söylenilen bilgi komparatörün aşırı hassas ölçümlerde kullanıldığı oldu. İncelediğim

komparatörde 0,01mm oranında bir hassaslık derecesi mevcuttu. Bu hassaslık üretilen makine
parçalarının her biri için ayrı önem taşıyormuş. Komparatör kullanmak için önce bir referans noktası
alıp yani sıfırlanıp ondan sonra ölçüme geçilmesi gerekiyordu ve bu işlemi yaptıktan sonra tezgahlarda
imal edilen parçalar ölçülebiliyordu. Komparatörde sağa doğru döndükçe değerin pozitif arttığını da
öğrendim. Ayrıca mikrometrenin kullanılma yöntemlerinden bahsettiler ve ölçümün sağlıklı
alınabilmesi için tamburun sıkıştırılması ve daha sonrasında en ucunda bulunan cırcır ile ölçüm alınması
gerektiğini öğrendim. Fakat mikrometreyle birebir ölçüm alma şansım olmadı.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :7

YAPILAN İŞ : Şase kesme, CNC makinesi incelemesi

TARİH :02/02/2021

Bugün sabah ilk iş olarak geceden kaynaklanmış olan makine şaseleriyle parçaları imal edilmiş
ve montelenecek olan fin dizme ve serpantin büküm makinelerinin ayarlanması vardı. Fakat yan
taraftaki kaynak atölyesinde kaynaklanmış şaselerin boyutlarıyla makinelerin boyutları birbirine tam
oturmadı. Şaseler büyük geldi ve bundan dolayı da makineni montajı biraz ertelenmiş oldu. Bu
durumdan dolayı yeni bir kaynak yapabilmek maksadıyla demir testeresiyle birlikte şasenin bir kısmını
kaynaklanmış yerinden kestik ve ardından uygun ölçülerdeki şaseyi elde edebilmek için paletle birlikte
kalan şaseyi tekrardan yan taraftaki kaynak atölyesine taşıdık.
Atölyede mevcut olan 3 adet CNC tezgahında vakit geçirmeye karar verdim ve CNC frezenin
çalışma prensiplerini ve malzemeleri nasıl işlediğine baktım. Öncelikle CNC frezede kesime
başlamadan önce daha öncesinde tasarlanmış olan parçayı uygun ölçülerde elde edebilmek için yazılan
program CNCnin içerisine yüklenmiş haldeydi. Kullanan operatör sadece ondan istenilen şekilde ve
elde edeceği malzemeye göre istenilen programları çağırıyor ve ölçü değerlerini giriyordu. En merak
ettiğim konu olan sıfırlama işlemini yani makinenin referans olarak aldığı noktaları ve koordinatlarını
düzgün ayarlayarak parçanın imalatını nasıl yaptığıydı. Bu işlemin CNC Prop’u ile yapıldığını
öğrendim. Eğer parçanın ortası sıfır noktası olarak alınmak isteniyorsa probun ucu x ve y
koordinatlarında olmak üzere parçanın her iki ucuna da değdirilip programın yazılı olduğu ekrandaki
ilgili yerlere kaydediliyordu. Yani prop nerelere temas ederse ona göre kendi ayarını yapıp yazılan
değerleri algılıyor ve tezgahta işlem yaparken ölçü kaçırmıyor. Fakat CNC işlemleri çok hassas yapsa
bile biz 20 mm lik bir delik istiyorsak bu derinliğe 21 mm girişi yaptık bunun sebebi ise CNC nin ucuna
takılı olan elmaslarında bir tolerans değerinin olması parça imalinde bununda göz önüne katılması
gerekliliği. Parçanın referans olarak alacağımız sıfır noktası belirlendikten sonra istenilen şekilleri elde
etmek için daha öncesinde kullanılmış ve hazır olan delik ya da şekil fonksiyonlarını tekrar yazıp elde
edilmek istenilen ölçüleri değiştirdik. Kesilecek malzemeye ve işlenecek parçaya göre CNC tezgahının

farklı elmas uçları kullanılıyor. Tezgahın yanında bu uçların hangi işlemelerde kullanılacağına ait
tablosunu oluşturmuşlardı ve operatör işleyeceği parçaya göre 1 den 20 ye kadar olan numaralardan
birisiyle istediği elmas ucu çağırıp işlemleri gerçekledi. Tezgahta işlenen malzemenin işlem süresi
yaklaşık olarak 4.30 – 5 saat arasındaydı. CNC kesim yaparken elmas uçların birinde kırılma ve
bozulma gerçekleşti. Bundan dolayı elmasları CNC tezgahının kesim yaptığı proba bağlı elması tutan
çok küçük cıvataları söktük ve yerine yenisini taktık. Bunu yapmamızın sebebi ise kırılmış elmasın
kesimde tam performans verememesi ve imal edilen malzemenin istenilen şekilde ortaya çıkmamasına
sebep olması.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :8

YAPILAN İŞ : Manuel frezede parça işleme, CNC de pul kesme

TARİH :03/02/2021

Atölyede bulunan manuel freze tezgahlarında fin kesme makinesindeki rayların üzerinde
kayması gereken dikdörtgen bir parça işlenecekti. Bu parçanın işlenmesi için Ozan Bey daha öncesinde
3 boyutlu modelini çizmişti ve o 3 boyutlu modelden çıkardığı teknik resmi operatöre teslim etti fakat
zaten daha öncesinde de bu parçalardan imal edildiğinden dolayı operatör de bu parçalar hakkında
yeterince tecrübeli ve bilgiliydi. Mühendislerin tasarım yaparken tekrar ve tekrar kontrol etmesine
rağmen ölçülerin tutması için ve makine montajında sıkıntı olmaması adına ustalar da parçaları
işlemeden önce kontrolleri yapıyordu ve ona göre frezeyi çalıştırıp işleme başlıyorlardı. Bu parça için
çok fazla paso atılması gerekiyordu bunun sebebi ise dikdörtgen parçanın frezede işleme tutulacak 7
ayrı kısmı vardı. Bu kısımlar 3 çeşitten oluşuyordu ve her çeşit için ayrı ayrı paso atılması gerekiyordu.
Çünkü kaldırılacak malzeme miktarı derinliği farklılık gösteriyordu. İlk pasolarda genellikle düşük
devirde ve fazla malzeme kaldırılıyor ve sonraki pasolarda yüksek devirde daha az malzeme
kaldırılıyormuş. Bunun sebebini sorduğumda ise işlem süresinin mümkün olduğunca kısaltılması ve
elde edilen malzemenin yüzeyinin yapılabildiği kadar hassas elde edilebilmesiymiş.
Bu işlem için kullanılan freze ortalama olarak 700 devir/dakika ile dönüş sağlıyordu tabi ki bu
devir hızı hassas ya da kaba malzeme kaldırmada değişkenlik gösteriyordu ve operatör değiştiriyordu.
Frezede ayarlanabilir bir tabla mevcuttu. Bu tabla gelen malzemeye göre uygun şekilde
ayarlanabiliyordu ve sabitlenmiş çenelerle operatör malzemeyi istediği yükseklikte ve konumda
sıkıştırıyordu. Bizim bu parçayı işlemek için kullandığımız iki adet uç vardı bir tanesi M10 ve diğeri
M20 idi . Daha ince işte ve köşelerden geçerken M10, daha kaba ve geniş bir paso atılacaksa M20 freze
ucu kullandık. Ayrıca freze yaparken en önemli detaylardan bir tanesi ise pasolarda malzeme
kaldırılırken sürtünmeden dolayı malzemede ve uçlarda ısınma olduğundan dolayı bunu azaltmak için
soğutucu sıvılar kullanımıymış. Biz işleme yaparken bor yağı kullandık ve her pasoda frezenin parça ile
temas ettiği yere bir fırça yardımıyla bor yağını sürdük. Sadece son pasolarda bor yağını çok fazla

kullanmadık. Bizim işlediğimiz makine parçasının hangi malzemeden yapıldığını öğrenmek için teknik
verilmiş olan teknik resme baktım ve bu rayda kayacak malzemenin platina olduğunu öğrendim.
Manuel Frezede parçayı işledikten sonra yine öncelikli olarak fin kesme makinesinde daha
sonrasında ise genel olarak makine montajında kullanılacak pul kesme işlemine tanıklık ettim. Yaklaşık
50 60 cm uzunluğundaki 27mm demir boru CNC tornaya yerleştirilip sıkıştırılıyordu ve daha sonrasında
program çalıştırıldığında CNC tornanın ucu önce borunun kesileceği yere kadar üzerinden geçip bir
inceltme yapıyordu, daha sonrasında ise istenilen uzunluğa geldiğinde o noktada sabit kalıyordu ve
derinlik olarak içeri girip istenilen boyutta pul kesimini gerçekleştiriyordu. Elde edilen bu pulun kesilen
ucu çok fazla düz olmadığından dolayı ben operatör yönlendirmesiyle bu uçta fazla olan pürüzleri ilk
önce pense ile kestim ve en son törpüledim.
KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :9

YAPILAN İŞ : Parça seçimi, parça ölçüsü alma ve parça hakkında detaylı bilgi

TARİH :04/02/2021

Bugün stajımın sonunda istenilen parçayı seçmek için araştırma yapmaya karar verdim. Yaklaşık
iki haftadır makine üretimi kısmında ürettiğimiz parçaların çoğu hakkında bilgi sahibiydim. Parçam için
bir düşündüğüm yapı ise boru kesme makinesinde kullanılacak olan kamalı mildi. Bu kamalı mil de ilk
olarak Torna tezgahında daha sonra ise freze tezgahında işleme giriyordu. Daha sonra ise kamalı milin
ucunda bir kılavuz çekme işlemi yapılıyordu ve makinelerde kullanıma hazır hale geliyordu. Kamalı mil
makinelerde aktif olarak kullanılıyordu ve güç iletimini sağlamak görevindeydi. Bu fikrimi

mühendislerle paylaştıktan sonra bana parçayı tam olarak nerede ve nasıl kullandıklarını bilgisayardaki
makine çizimlerinde gösterdiler. Bu şekilde hem parçanın kesitini görmüş oldum hem de fiziksel olarak
gözlemlememin yanı sıra tasarım halinde de ne işe yaradığı bilgisini edindim.
Bu parçayı kendim çizebilmem için ölçülerine ihtiyacım vardı. Ben de yine stajımın ilk
günlerinde iyice öğrendiğim ve pratiğini yaptığımdan dolayı kamalı milin ölçülerini kendim çıkartmak
için mühendislerle görüştüm ve bana ölçü almamda bir sakınca olmadığından bahsettiler. Bundan sonra
ilk işim parçayı alıp gerçek parçadan bir kağıda teknik resmini, üstten ve yandan görüntüsü ve kesitini
çizmek oldu. Çok fazla pratiğim olmadığından dolayı bu kesit alma işlemi ve kağıda teknik resmini
çizme işleminde mühendis M*** Bey’den biraz fikir ve yardım aldım. Gün içerisinde parçamın
ölçülerini alabilmek için en büyük yardımcım kumpas oldu. Dijital bir kumpas yardımıyla kumpasla
ölçülebilecek olan derinlik, çap genişlik gibi ölçüleri tek tek ölçerek öncesinde çıkardığım teknik
resimde yerine yerleştirdim. Aynı zamanda dijital kumpasla birlikte normal ölçüm alan kumpasla da
ölçtüğüm yerleri tekrar ölçtüm. Bunun sebebi ise hem ölçümlerde hata yapmamış olduğumdan emin
olmak hem de biraz kumpasla ölçüm konusunda pratik yapmış olmayı istememdi. Fakat bu kamalı
milde kumpas yardımıyla ölçemeyeceğim bazı noktalar mevcuttu. Örneğin parçaya diş açılmıştı ve
milin üst kısımlarına Radius verilmişti. Bunları nasıl ölçeceğim konusunda herhangi bir fikrim olmadığı
için ölçüm alırken ustalardan yardım istedim. Bana açılan dişin değerini diş mastarıyla ve parçaya

verilmiş olan Radius değerini ise Radius mastarıyla ölçebileceğimden bahsetti ve bu mastarları bana
tanıttı. Böylelikle hem parçamın ölçülendirilebilmesi için gerekli değerleri tamamlamış oldum hem de
daha önceden bilmediğim iki ölçü aletinin nasıl kullanılabildiğini öğrendim.
Ölçümlerimi yapıp resimdeki yerlerine yerleştirdikten sonra M*** Bey’in yanına gidip hem
ölçümlerimi gösterdim hem de elle çizmiş olduğum teknik resmi gösterdim. M*** Bey ile birlikte
benim aldığım ölçülere baktık ve bu değerleri kendisinin bilgisayarında bulunan kamalı mil ile
karşılaştırdık. Aslında parçanın bu hale gelebilmesi için geçtiği işlemlere atölyede bulunduğum süre
boyunca tanıklık etmiştim ama tekrardan hammadde şirkete girdikten sonra hangi proseslerden geçerek
bu kamalı mil haline geliyor o bilgileri de M*** Bey’den aldım.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :10

YAPILAN İŞ : Burma makarası imalatı ve değişimi, numune alma inceleme

TARİH :05/02/2021

Makine üretim atölyesinde en çok üretilen parçalardan bir tanesi burma makarası. Fabrikada
kullanılan serpantin büküm makinelerinin en önemli parçası olduğundan ve istenilen serpantin boyunun,
genişliğinin bu burma makarasına bağlı değiştiğinden dolayı farklı Radiuslarda ve farklı boyutlarda
serpantin burma makarası üretiliyor. Fabrikanın üst katlarında bulunan büküm makinelerinde kullanılan
burma makaraları belirli bir standartta serpantin üretimi için kullanılıyordu fakat mühendisler daha
farklı kalınlıkta, boyutta ve açıda bir serpantin elde etmek istediklerinden dolayı daha farklı bir burma

makarası üretimi yapılıyordu. Bu burma makaraları yine aynı şekilde CNC torna ve CNC frezeden geçip
sonra üzerlerinde diş açılıyordu ve ardından da serpantinle burma makarasının temas ettiği yüzeyler
parlatılıyordu. Tek fark işlenen derinlikler ve çaplar arasındaydı yani boyutları değiştirmişlerdi. Bu yeni
ölçülerle üretilen burma makaralarının çiftini alıp O*** Bey ve bir usta ile birlikte fabrikada serpantin,
evaparatör gibi malzemelerin üretildiği üst katlara çıktık. Burada numune alabilmek için bir adet
serpantin bükme makinesinin işleyişini durdurmak zorunda kaldık. Makine zaten 360 derece sensörlerle
çevriliydi ve belirli bir mesafeye yaklaştıktan sonra güvenlik açısında kendi üretimini kendisi
durduruyordu. Makineyi durdurduktan sonra usta serpantinlerin üzerinde burulduğu tablayı söktü ve ana
işlemin yapıldığı yani burma makaralarının koordine bir şekilde çalışarak bir sağa bir sola döndüğü

noktaya ulaştı. Ardından bu burma makaralarının bağlı olduğu, boruların taşındığı yapılar dahil olmak
üzere bir çok makine elemanını sökmek durumunda kaldık. Eski burma makarası ikilisini ben yerinden
birkaç cıvata sökerek çıkardım ve yerine yenisi O*** Bey ile usta taktı. Sırasıyla bütün parçaları tek tek
eskisi gibi monte ettik ve serpantin büküm makinesini çalıştırdık. Yeni elde ettiğimiz serpantinler daha
önceki bükülen serpantinlere göre biraz daha dar açılı ve boyutları daha kısaydı. 36 tane numune
aldıktan sonra eski burma makarası çiftini yerine takıp numuneleri atölyeye indirdik.Atölyeye indikten
sonra ben parçanın tüm aşamalarını öğrenmek için her operatörle ve A**** Bey ile gidip konuştum ve
son haline gelmeden önceki hallerini görmeme ve fotoğraflamama izin verdiler. Tezgahlardan tek tek
işleme yöntemlerini ve işlerken nerelere dikkat edip mühendislerden gelen teknik resimleri nasıl
incelediklerini sordum ve öğrenmiş oldum.

Şekil 2 – Serpantin Büküm Makarası İlk Hali

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

Şekil 3 – Serpantin Büküm Makarası Son Hali

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :11

YAPILAN İŞ : Kaynak bölümünde çalışma ve kaynakları inceleme

TARİH :08/02/2021

Bugün makine üretim atölyesinde arka tarafta bulunan kaynak bölümünde ağırlıklı olarak vakit
geçirdim. Daha öncesinde öğrendiğim gibi Gazaltı kaynağı ve Oksijen kaynağı yapılmaktaydı.
Öncelikle kaynak bölümüne gidince ilk gördüğüm şey atölyede daha sonrasında montajlanacak olan
makine şaseleri parçaları ve çoktan kaynaklanmış monte edilmeyi beklenen makine şaseleriydi. Aynı
zamanda fabrikanın üretim kısmında kullanılacak olan alüminyum boruları sarmak için kullandıkları
yapıların da hepsini kaynaklamışlardı. Atölyede en hassas olarak çalışan birimlerden bir tanesiydi çünkü
kaynaklarda meydana gelebilecek hataların sonucunda malzemede genleşme ya da çatlama meydana
gelebileceğinden bahsettiler.
Atölyenin kaynak kısmında gaz altı kaynağı olarak TIG ( Tungsten Inert Gas) ve MIG (Metal
Inert Gas) olarak bilinen gaz altı kaynakları yapılıyordu. Fabrikada kullanılan makine şaseleri genellikle
paslanmaz çelik ve alüminyumdan oluştuğundan dolayı şase parçalarını kaynaklarken TIG kaynak sıkça
yaptıklarından bahsettiler. En dikkat ettikleri noktalardan bir tanesi ise Kök pasosunu atarken bu
pasonun düzgün atılmasıydı. Neden TIG kaynak kullandıklarını ve diğer kaynaklara göre artılarını
eksilerini öğrenmek için bunları sorduğumda aldığım cevaplar şu şekilde oldu:


Kaynaklanan malzemede yüzeyde metal birikmiyor.



Kaynaklanan malzemede çapak oluşumu gözlenmiyor.



İnce malzemeleri kaynaklarken kullanılıyor.



Kaynaklanan yerdeki dikiş kalitesi çok yüksek oluyor.



Herkesin yapamadığı ve ustalık gerektirdiği



Yavaş yapılması gerektiği ve çok büyük birleştirmelerde tercih edilmediği

Oksijen kaynağında ise yine yüksek kalitede kaynak dikişlerinin olduğunu ve eğer bir yüzeyden
sıvı geçişi, sızdırılması istenmiyorsa o zaman kullanılabildiğinden bahsettiler. Atölyede oksijen
kaynağında kullanılan kaynak tellerinin çapları 1.5 mm ve 2 mm olanlardanmış. Bu tip bir kaynak

yapılırken, kaynak yapılmak istenilen yere bu kaynak telleri damlatılarak yapılıyordu. Yaklaşık olarak
3000 derecede bulunuyormuş. Aynı zamanda kaynak yapan ustayla konuştuğumda bana oksijen
kaynağının tehlikeli olduğunu eğer hata yapılırsa tüplerin patlama riski olduğundan bahsetti. Oksijen
kaynağında oksijenle birlikte asetilen ve propan gazlarının farklı oranlarda birleştirildiğini biliyordum
fakat daha önce işlemin nasıl yapıldığına tanıklık etmemiştim. Burada üfleç denilen bir yapı var ve
oksijenle diğer yanıcı gazlar bir araya üfleçte geliyor ve üfleçtende çok yüksek bir ısıyla dışarı
çıkıyordu.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :12

YAPILAN İŞ : Taşlama tezgahı incelenmesi ve işlem öğrenilmesi

TARİH :09/02/2021

Bugün atölyede sıkça kullanılan ve hemen hemen montajı yapılan her makinede bulunan düz,
hassas yüzey kalitesi içeren malzemelerin işlenmesinde önemli rol sahibi olan “Taşlama” işleminin
yapıldığı taşlama tezgahının hangi amaçla kullanıldığını, nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı yakaladım.
Fabrikanın atölyesinde 1 tane düzlem taşlama tezgahı mevcuttu. Taşlama tezgahında istenilen yüzey
kalitesine ve daha önce işlenmiş parçanın hassasiyetine göre talaş kaldırma işlemiyle birlikte talaşlı
imalat gerçekleştiriliyor. Taşlama tezgahında asıl taşlama işini yapan yani işlenecek malzemenin
yüzeyinden talaş kaldıracak olan parçaya “Zımpara Taşı” adı veriliyor. Bu zımpara taşı farklı
durumlarda ve istenilen farklı durumlarda çeşitli olarak seçilebiliyor. Değişen özellikler:


Zımpara taşında bulunan taneciklerin büyüklükleri. Örneğin eğer hassas ve kaliteli bir yüzey
işlenmek isteniyorsa ufak tanecikli zımpara taşları seçmek gerekiyor.



Zımpara taşının sertliği



Zımpara taşlarının birleştirme maddeleri vb.

Tabi ki bu zımpara taşlarının kullanım süreleri sınırsız değildir. İşlenen parça sertliğine ve işleme
yoğunluğuna bağlı olarak zımpara taşlarının ömrü değişiyor. Benim bulunduğum atölyede genellikle
zımpara taşlarını 1 ile 3 ay arasında kullanıp sonra değiştirdiklerini öğrendim. Taşlama tezgahının iki

yanında da koruma amacıyla bariyerler mevcut. Ve tezgahın üzerine konulan işlenecek parça
mıknatıslanıyor. Çünkü zımpara taşı yüksek devirlerde döndüğünden diğer türlü parçayı fırlatabiliyor.
Taşlama tezgahının üzerinde tablanın kontrolünü sağlamak için çeşitli kollar bulunuyor. Bu kollar:




Tablanın enine hareketini kontrol ettiğimiz kol
Tablanın boyuna hareketini kontrol ettiğimi kol
İlerleme hızın kontrol ettiğimiz kol.

Tezgahın üzerine mıknatısla tutturduğumu malzemenin altındaki tabla sürekli bir şekilde yatay olarak
sağa sola hareket ediyor ve zımpara taşıyla sürtüyor. Aynı zamanda diğer eksende de ileri ve geri
hareket ederek taşlanacak parçanın her noktası zımpara taşıyla taşlanmış oluyor.

Şekil 4 – Taşlama Tezgahı

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :13

YAPILAN İŞ : Frezede kaynaklı parça işleme ve freze tezgahı kısımları

TARİH :10/02/2021

Bugün daha öncesinde parça işlediğimiz freze tezgahında yeni bir parça işlenmesi gerekiyordu.
İşlenecek parça yine bizim atölyede arka tarafta kaynaklanmış olan bir makine parçasıydı. Bu işlenecek
olan kaynaklı parçanın işlenmesi için daha fazla dikkat ve uğraş istediğini operatör tarafından öğrendim.
Çünkü kaynaklı olduğundan dolayı daha detaylı ve hassas iş yapılması gerekiyormuş. Yine aynı şekilde
öncelikle frezenin ucunda kullanacağımı ucun ne olacağına karar verdik. İlk başta attığımız kaba pasolar
için M20 lik uç kullandık. Kaba pasosunu attıktan sonra ise M8 lik freze ucu kullanmaya karar verdik.
Frezede bizim parçayı işleyebilmemiz için ucu ve tablayı x, y ve z ekseninde çeşitli mesafelerde hareket
ettirmemiz lazım. Öncelikle kendimize her tezgahta olduğu gibi bir referans noktası yani sıfır noktası
belirliyoruz. Daha sonra istenilen ölçülere göre x, y ve z eksenlerinde hareket ettirerek görebiliyoruz. Bu
hareketlerle ne kadar mesafe hareket ettiğimizi frezenin sağ üst tarafında bulunan konsoldan görüyoruz.
En altta bulunan kısımdan manuel olarak eksen mesafelerinde oynama yapabiliyoruz. Freze tezgahının
kullandığı devir sayısı da yine elle manuel olarak ayarlanabiliyor. Gövde üzerinde bu devri
ayarlamamızı sağlayan kol sayesinde işlenecek parçanın sertliğine ve kaldırılacak talaşa derinliğine göre
devir belirliyoruz. .Numaralandırılmış parçalar :







1) Tabla: Bizim işlenecek malzemeyi üzerine koyduğumuz kısımdır. Malzeme yatay olarak
tablayla birlikte hareket edebilir.
2) Gövde: Hız kutusu, hareket motoru gibi parçalar gövdenin içerisinde bulunur ve gövde
titreşimi emebilen bir yapıya sahiptir.
3) Araba: Tablayı üzerinde taşıyan freze kısmıdır. Tablanın diğer bir eksende yani enine
hareketini sağlar.
4) Taban: Sürtünmeden dolayı kullanılan soğutma sıvısının depolandığı yerdir.
5) Konsol: Frezenin hareketlerinin eksenlerde kontrol edildiği bölgedir.
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Şekil 5 – Numaralandırılmış Freze Tezgahı

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :14

YAPILAN İŞ : Kılavuz çekme makinesi ve kılavuz çekme

TARİH :11/02/2021

Bugün daha öncesinde frezede delikleri delinmiş olan bir parçaya nasıl kılavuz çekildiğini
öğrendim. Acrobat denilen bir kılavuz çekme makinesiyle birlikte o makinenin ucuna farkı metrik
değerleri olan örneğin M5, M20 gibi deliğin boyutlarına uygun uçlar takılıyor ve kılavuz çekme
işlemine başlamadan önce yağa batırıyorlar. Bunun sebebi makine kılavuz çekerken zorlanmasın ve
daha temiz bir iş ortaya çıksın. Makinenin kullanımı ise gayet basit bir kontrol çubuğuyla birlikte uçları
deliklere sokuyoruz ve çubuğun üstünde iki adet tuş var ve bunlar birbirlerinin tersi yönüne dönmesini
sağlıyor. Birisiyle kılavuz çektikten sonra diğer tuşla delikten çıkartıyoruz ve istenilen ölçülerde
kılavuzu çekmiş oluyoruz. Makinenin ucuna takılabilecek en büyük uç M 24 uç olarak mevcuttu.
Mesai saatlerinin bitimine doğru öğrendiğim kılavuz çekme işlemi montajı yapılacak serpantin
büküm makinesinde kullanılacak olan bir parça üzerinde yapılması gerekiyordu. Daha öncesinde bu
parça freze işleminden geçmişti ve kılavuz çekilecek delikleri belirlenmişti. Parçanın kılavuz çekilecek
8 adet deliği vardı ve bu deliklerden 4 tanesine M 10 ile diğer 4 tanesi ise M 6 ile kılavuz çekilmesi
gerekiyordu. Bir önceki gün izlediğim fakat yapmadığım kılavuz çekme işlemini bugün parçanın
deliklerinde gerçekleştirdim. Öncelikle M 6 ucu seçip Acrobat aletinin ucuna taktım ve kılavuz
çekmeye başlamadan önce yağa batırıp bir tur attırdım. Sonra kontrol çubuğunu kullanarak ilk 4
tanesine kılavuz çektikten sonra tekrardan M 6 lık ucu çıkarıp M 10 luk ucu alete taktım ve yine her
işlem arasında ucu yağa batırıp işleme başlamadan önce bir tur çevirerek parçanın kılavuz çekme
işlemini yaptım.

Şekil 6 – Acrobat ( Kılavuz Çekme Makinesi)

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :15

YAPILAN İŞ : Torna tezgahı özellikleri ve kapak işleme

TARİH :12/02/2021

Daha önce torna ile işlenen parçalar hakkında bilgi sahibi olmama ve tornayla ilgili gözlem
yapmış olmama rağmen atölye stajım için seçmiş olduğum parçamda da torna işlemi gerektiğinden
bugün torna tezgahının işleyişini, hangi parçalardan oluştuğunu ve nasıl kullandığını öğrendim. Tornada
frezenin tersine tornanın ucundaki kesici uç yerine torna işlemine sokulmak istenen parçanın kendisi
döndürülüyor ve bu şekilde talaşlı imalat yapılıyor ve eğer istenirse tornada kılavuz çekme gibi işlemler
de gerçekleştirilebiliyor. Benim çalıştığım atölyede hem CNC Torna hem de manuel torna

bulunmaktaydı. Torna tezgahında biyet ekstrüzyonunda kullanılacak olan kapak işlenecekti .Bu
işlenecek olan parça için öncelikle anahtar yardımıyla aynayı genişlettim ve parçayı aynanın içerisine
koyduktan sonra aynayı malzemeyi iyice sıkacak şekilde sıktım. Daha sonra operatörün
yönlendirmesiyle vites koluyla birlikte torna tezgahını çalıştırdım. Geri kalan işlemleri operatör kendisi
yapması gerektiğini, hassas bir ölçüde işlenmesi gerektiğinden bahsetti. Tornalama yaparken dikkat
edilmesi gereken faktörler; ilerleme miktarı, talaş derinliği, malzeme özelliği vb. olarak göz önünde
bulundurulmalıdır. Genel olarak torna tezgahının kısımları ve ne işe yaradıkları hakkında detaylı bilgi
edindim. Numaralandırılan ve gösterilen kısımlardan en önemlileri :


1) Fener Mili Kutusu: Hareket iletim organlarının bulunduğu kısımdır. Aynanın devir hızı
buradan ayarlanır.



2) Araba: Tornanın gövdesi boyunca ileri geri hareketi sağlayan tezgah kısmıdır.



3) Gezer Punta: Tornanın kayıtları boyunca boydan boya hareket eder ve ayna ile punta arasında
malzemeyi destekler.



4) Kalemlik: Torna kalem ve katerlerinin bağlanmasına yarar.



5) Ayna: İşlenilecek parçanın bağlandığı kısımdır.



6) Kayıtlar: Gezer punta ile araba kısmını üzerinde taşıyan raylardan oluşmaktadır.

Şekil 7 – Torna Tezgahı Kağıda Çizimi

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :16

YAPILAN İŞ : Çapak alma işlemi ve freze tezgahının motor tamiri

TARİH :12/02/2021

Tornada aynı zamanda diş çekme işlemi de yapmak gayet mümkündür. Diş çekme işlemini
yapabilmek için torna tezgahının üzerinde bulunan tabloyu incelemek ve istenilen özelliklere göre
kollardan değer ve konumlar ayarlamak gerekiyor. Tornanın sol alt kısmında bulunan kollar ise bu işe
yarıyor.
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Şekil 8 – Numaralandırılmış Torna Tezgahı

Torna tezgahındaki diş çekme için kullanılacak tezgah:

Şekil 9 – Torna Tezgahı Diş Çekme Tablosu

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :17

YAPILAN İŞ : Çapak alma işlemi ve freze tezgahının motor tamiri

TARİH :15/02/2021

Atölyede tornada ürettiğimiz parçaların iç yüzeylerinde her zaman biraz pürüz kalıyor yani
talaşlı imalat yaparken pürüzsüz ve kusursuz bir yüzey kalitesi elde etmek ilk etapta çok mümkün
değildir. Yüzey kalitesini arttırmak ve pürüzleri gidermek için biz çapak alma işlemi adı verilen bir
işlem uyguluyoruz. Bu işlemi gerçekleştirmek için çapak alma makinesi dediğimiz bir makineye işleme
sokmak istediğimiz fin dizme makinesinde kullanılacak bir pul koyduk. Bu çapak alma makinesinin
ucunda konik bir uç var ve bu dönen uç çok yüksek devirde değil. Bu ucu tam olarak pürüz gidermek
istediğimiz deliğe yerleştiriyoruz ve kısa sürede deliğin iç yüzeyindeki çapaklar alınmış oluyor. Ben de
bu çapak alma makinesinde tornada imal ettiğimiz ufak pulun yüzeyini çapaklardan arındırdım. 5 adet
pulun iç yüzeylerinden yaklaşık 1 dakika içerisinde çapak aldım. Parçanın iç çapı 16 mm olduğundan
dolayı hızlıca tamamlayabildim. Bu makinede Ø 30 mm ye kadar olan deliklerin içlerinin çapağını
almak mümkün. Ayrıca bu çapak alma işlemini makineyle yapmanın yanı sıra çapak alma raspası adı
verilen bir alet ile de çapak alma işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu çapak alma raspalarıyla düz ve
eğimli kenarların, deliklerin, anahtar yollarının, köşe ve yuvaların her iki tarafının çapaklarını
temizleyebiliriz. Atölyedeki raspaların ucundaki bıçaklar Ø 2.6 mm den Ø 6.00mm ye kadar mevcuttu.
Farklı bıçak tiplerini farklı cins malzemelerin çapaklarını almak için kullanıyorduk. Örneğin çelik,
alüminyum için P1 tipi bıçak kullanılırken paslanmaz çeliklerin çapaklarını almak için C-15 tipi

bıçaklar kullanılır.
Makine üretim atölyesinde kullanılan manuel frezelerden birinde bir sorun oluştu. Frezenin
operatörü frezenin kesici ucunun dönmediğini ve işini yapamadığından bahsetti. Bu durumla ilgilenmek
üzere mühendis Mert Beyle ve birkaç talaşlı imalat ustasıyla birlikte sorunun neden kaynaklandığını
incelemek üzere frezenin motorunun tamamen sökülmesi gerektiği kanısına vardık ve motoru tamamen
söktük. Motorun sökülmesinden önce otomasyon ekibinden Şaban Bey gelerek motorun elektrik
bağlantılarını söktü ki ilk yapılması gereken işlem de buydu. Frezenin motorunu sökmemiz biraz zaman
aldı çünkü motor ile frezenin gövdesinin bağlantısı silikonla yapılmıştı ve bundan dolayı bunu sökmek

biraz uğraştırdı. En sonunda motorun bağlantısı freze gövdesiyle kesilince dişli grubundaki dişlilerden
birinin kama yediğini fark ettik. Frezenin motoru kama yediğinden dolayı motor dönse bile kendi
kendine dönüyordu yani frezeye devir iletilemiyordu ve freze tamamen boşta çalışıyordu. Aynı zamanda
kaplinin de kırıldığından ve bununda bir şekilde yenilenmesi gerektiğinden bahsettiler. Daha sonra
frezedeki dişli grubundan kırılan kamayı yeniledik ve böylelikle frezenin boşta dönmesi sorununu
çözmüş olduk. Bu sorunun tespiti, motorun sökülmesi işlemi ve sorunların giderilmesi için gerekli
adımların atılması yaklaşık 3.5 – 4 saat civarı sürdü.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :18

YAPILAN İŞ : Temel imalat makinelerinin mekatronik özellikleri

TARİH :16/02/2021

Makine üretim atölyesinde üretimin hammadde tedariğinden sonraki makinelerin montajlanıp
kullanıma hazır hale getirilmesine kadar olan her hali mevcut. Gelen hammadde ( profil, sac vb.) çeşitli
tezgahlarda istenilen makine elemanına göre çeşitli işlemlerden geçerek montaja hazır hale geliyor.
Atölyede bulunan manuel tezgahların yanı sıra atölyede birden fazla CNC Torna ve CNC Freze çeşitleri
de mevcut. Manuel tezgahların yani daha ağırlıklı olarak mekanik özelliği fazla olan tezgahlarda,

tezgahı kullanan operatöre çok daha fazla iş ve sorumluluk düşüyor. Bundan dolayı da bu manuel
tezgahlarda olası bir hata ya da gecikme yaşama şansı mekatronik özelliğe sahip tezgahlara göre çok
daha fazla oluyor. Atölyede bulunan mekatronik özelliği en yüksek tezgahlar CNC tezgahları ve tel
erezyon tezgahları olarak nitelendirilebilir. CNC tezgahlarının avantajları manuel tezgahlara göre çok
daha fazladır. En temel avantajı yapılan işlemlerin hata paylarının çok düşük olması (operatörün doğru
bilgiye sahip olup olmamasına bağlı) ve manuel tezgahlardan daha verimli olması. Operatörün girdiği
bilgilere göre sıfırlama propuyla birlikte referans noktası alınması ve uygun kesici takımın mevcut
takımlar arasından girilen koda göre seçilip takılması makinenin mekatronik özellikleri arasında yer
alıyor. Aynı şekilde tel erezyon tezgahlarıda mekatronik özelliğe sahiptir. Operatörün görevi

Mitsubishinin kendi imalat programından parçanın kalınlık, yüzey pürüzlülüğü, derinliği, cinsi vb.
özelliklerini girmesi ve istenilen parçanın iki boyutlu çizimini bu değerler eşliğinde makineye yollaması
olarak nitelendirilebilir. Bu şekilde tel erezyon makinesi bilgisayardan aldığı komutla birlikte istenilen
düzeyde bir imalat işlemi gerçekleştirir.

Şekil 10 – CNC Tezgahı

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :19

YAPILAN İŞ : Yatay şerit testere ve parçamın serpantin bükümdeki yeri

TARİH :17/02/2021

Fabrikada üretilecek olan makine parçalarının ya da şaselerinin ayarlanması için boyutları hazır
gelmeyen parçalar üretime girmeden önce makinelerde işlenebilecek boyutlara getiriliyordu. Örnek
vermek gerekirse orada kutu profillerin kesimlerini biz atölyedeki bu yatay şerit testereler yardımıyla

gerçekleştirdik. Bu profil kesme işlemlerini atölyede bulunan bir yatay şerit testere yardımıyla
yapıyoruz. Sementasyon çeliklerini, ıslah çeliklerini, boruları yine aynı şekilde aynı şerit testerede
kesip kullanıma hazır hale getirebiliyoruz. Bu şerit testerelerde elde ettiğimiz parçaların yüzey kalitesi
ya da toleransını eğer iyi ayarlamak istiyorsak doğru ilerleme hızında ve dönüş hızında bu testereleri
kullanmamız gerekiyor. Hangi malzemeyi kesmek istiyorsak, hangi şerit türünü kullanıyorsak ona göre
ilerleme hızımızı ayarlamamız lazım. Bu makinelerde keseceğimiz parçayı mengenelere çok sıkı
bağlamamız gerekiyor ve tezgah ve zeminin doğrusallığına dikkat etmemiz gerekiyor.
Yatay şerit testeremizin kullanımında etki eden değişkenler:


Testere genişliği (diş ucundan sırt kısmına kadar olan mesafe)



İnç başına diş sayısı (TPI)



Set yapısı (çapraz yapısı)
Olarak belirtilebilir. Bu değişkenleri göz önüne alarak şerit testerenin kesilecek malzeme için

uygun olup olmadığına karar vermemiz başarılı bir işlem yapabilmemiz için gerekli bir konudur.
Hidrolik pnömatik:
Örneğin eğer uygun olmayan bir hatve türü kullanarak çok büyük bir alan kesmeye kalkarsak testerenin
Gününsebep
sonuna
doğru Alpay
Bey ve
Ozan
Beykesilecek
ile birliktemalzeme
biraz atölyede
üretilen
makineler
kırılmasına
olabiliriz.
Öncelikle
yatay
olarak
adedi, açılı
kesim
yapılıp
hakkında konuştuk. Bütün makinelerde hidrolik ve pnömatik motor ve sistemleri kullandıklarından
yapılmadığı
ve malzemenin
formu (boru,
profil)
gibifirmanın
parametrelerin
belirlenmesi
sağlıklı
bahsettiler.
Çalıştıkları
ve ürünölçüsü,
yelpazesinin
en geniş
olduğu
Festo olduğunu
öğrendim
vebir
bana
incelemem
için katalog
verdiler.
Bunun
yanıolarak
sıra pnömatik
hidrolik
sistemlerin
çalışmaince
prensiplerini
kesim işleminin
temelini
oluşturur.
Örnek
eğer boruveveya
sac kesimi
yapıyorsak
diş adımlı
daha önce hiç incelememiştim ve incelemem için pnömatik şemalardan birkaç adet örnek gösterip
testereler seçmeliyiz.
açıkladılar. Genellikle kullandıkları motorlar 6-8 bar arasında çalışıyormuş ve bu değerler makinelerin
gerçekleştirdiği
tutup biryani
noktadan
noktaya taşıma
ve yabüküm
bu gripperların
yukarı
Bugünparçaları
ayrıca parçamın
kamalıbaşka
milinbir
kullanılacağı
serpantin
makinesiaşağı
hakkında
hareketini sağlamada yeterli geliyormuş. Tabi ki sadece hidrolik ve pnömatik sistemlerin yanında servo
biraz inceleme
yaptım ve Ş****
Bey
aracılığıyla
makinenin
özellikleri
motorlar
da kullanıyorlarmış.
Bütün
bunların
hepsinin
kontrolümekatronik
ve haberleşmesini
isehakkında
PLC ile bilgi sahibi
sağladıklarını
da bir kez
daha burada
duymuş
oldum. Bu serpantin
büküm
makinesinde
bizoldum.
pozisyon, kalkış ivmesi, duruş ivmesi gibi değerleri
kontrol ediyoruz. Parçam olan kamalı mil de her kamalı mil gibi güç aktarma elemanı olarak
kullanılıyor. Serpantin büküm makinesinde 2 adet kamalı mil kullanılmıştır. Bu kamalı miller, motordan
aldıkları torku ve dönme hareketini bağlı oldukları serpantin büküm makaralarına iletiyorlar ve bu

şekilde gelen boruların serpantin oluşturulacak şekilde bükülmesine yardımcı oluyorlar. Bu mekatronik
sisteme stabil ürün elde edilişi ve mukavvemetli bir yapı kazandırma konusunda holdax parçam avantaj
sağlıyor. Makinedeki prosesin son noktasında ve istenilen kalitede ürün elde etme konusunda kilit

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :20

YAPILAN İŞ :Kamalı mil parçamın onayı, proses planlanlama, malzeme ve torna

TARİH :18/02/2021

Atöylede üretmek için seçtiğim parça serpantin büküm makinesinde kullanılmak üzere üretilecek
bir kamalı mildir. Parçamın üretimi için üç aşamadan geçmesi gerekiyordu. Bu aşamalar sırasıyla
Torna, Freze ve Kılavuz çekme işlemidir. Önce hammadde olarak gelen malzememiz işlenerek güç
iletiminde kullanılacak olan bir kamalı mil haline gelir. İlk olarak daha öncesinde el ile çizdiğim teknik
resmi SolidWorks’te çizerek 3B hale getirdim ve bu parçanın onayını da aldıktan sonra işlemlere
başladım.

Parça Onay Resmi 1
Gelen hammadde aşağıda verilmiş olup bu parçayı ilk önce tornaya soktum. Bu kamalı mil
“holdax” adı verilen gayet sert bir malzemeden yapıldığı için önce ve ya sonra bir ısıl işleme
sokulmuyor. Çünkü holdax malzeme daha önceden sertleştirilmiş bir çelik olarak temin ediliyor. Bu
kullanılan holdax cinsi malzeme genel olarak çok iyi işlenilebilirliğe sahip bir malzemedir. Bu çok iyi
işlenilebilirlik özelliğine rağmen girintiye karşı gayet güçlü bir direnç sergilemesiyle bilinen bir çelik
türü olan holdax taşıyıcı çelik olarakta sıkça endüstride kullanılmaktadır. İyi baskı mukavvemetine

sahip olma özelliği holdax çeliğini ön plana çıkarır. Ürettiğim parça olan kamalı milde holdax cinsi bir
çelik kullandım. Bunun sebebi holdax çelikler çok rahat bir şekilde işlenebiliyor. Torna freze gibi
tezgahlarda işlem görmesi gayet kolay ve daha sonrasında tekrardan bir ısıl işlem gerekmediğinden
enerji ve vakit kaybı yaşanmıyor. Ayrıca bu mil motordan aldığı torku aktaracağından dolayı dayanıklı
ve sert bir yapıya sahip olması hammaddenin seçiminde holdaxı tercih etmeme sebep oluyor. Sert bir
malzeme olmasından kaynaklı tornada işlenirken malzememiz küçük devirde işlem görüyor. Devir
değişmekle beraber ortalama 400 devir civarında işlem görmüştür.

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :21

YAPILAN İŞ :Kamalı mil parçamın onayı, proses planlanlama, malzeme ve torna

TARİH :18/02/2021

İlk olarak malzememize kaba pasomuzu 3,4 mm olarak atıyoruz ve sonrasında işlenecek parça
uzun ve kademeli bir parça olduğundan dolayı finiş işlemini yapmak için iki punta arasına bağlayıp
burada finiş pasomuzu 0,5 mm olarak atıyoruz. Kaba paso atılması yaklaşık 20dk sürüyor ve finişini
atmak için de 15dk parçanın soğumasını bekledim. Daha sonrası finişi 12,13 dk boyunca attık. Bu
aşamada kullanılan kesici uç baklava elması olarak geçiyor. Parçanın üzerinde M35x1.5 lik bir diş
mevcut. Bunu dişi açmak için önce HSS ( Hava Çeliği ) biledik.
M35x1.5 olduğundan çapını önce 35 olarak işledik daha sonra da 1.5 hatveyi tezgahın sol alt

kısmında ve tezgahtaki değerlere bakarak ayarladık. Böylelikle Parçanın Tornada işlemini bitirmiş
oldum.
Parçanın hammadde olarak hali:

Şekil 11 – Hammadde Holdax

Tornada işlenirken parça:

Şekil 12 – Parçanın Tornada İşlenmesi

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :22

YAPILAN İŞ : Parçanın freze tezgahı işlemi ve kılavuz çekimi

TARİH :19/02/2021

Tornadan çıkan parçayı çıkardığım 3B teknik resimden okuyarak kama kanallarını frezede
açmam lazımdı. Frezeyi parçanın cinsine ve açılacak olan kama kanallarına göre 700 devirde
kullanmanın uygun olacağından bahsettiler. Direk olarak 8 lik uçla kama kanalını açmaya girmedik
çünkü onda bir ya da onda iki büyük alma durumu yaşanabilirdi. Kaba olarak 8 lik uç yerine 7 lik uçla
girmeyi tercih ettik. Kama kanalını 7 lik uçla kaba olarak açtıktan sonra tornada olduğu gibi frezede de
finişini atmamız gerekiyordu. Parçanın her iki tarafından da 0.5mm lik ince finişi attıktan sonra kama
kanallarımız frezede açılmış oldu. Frezede kama kanalını açarken yoğun sürtünmeden dolayı neredeyse
her talaşlı imalatta yaptığımız gibi soğutma sıvısı kullandık. Bu soğutma sıvısı hem parçamın ısınmasını
engelledi hem de bundan dolayı meydana gelebilecek değişiklikleri önledi.
Frezede kama kanalı açılırken fotoğraf:

Şekil 13 – Parçanın Frezede İşlenmesi

KONTROL EDEN YETKİLİ AD SOYAD: A*** G***

KISIM : Makine Üretimi

YAPRAK NO :23

YAPILAN İŞ : Parçanın freze tezgahı işlemi ve kılavuz çekimi

TARİH :19/02/2021

Yapılan bu işlemlerden sonra serpantin büküm makinesinde kullanılmak üzere kamalı milimiz
elde etmiş bulundum. İmal ettiğim kamalı milin iki farklı açıdan fotoğrafları ise şu şekildedir:

Şekil 14 – Kamalı Mil Son Hal Dik Açı

Şekil 15 – Kamalı Mil Son Hal Yan Açı

Son olarak parçamın serpantin büküm makinesine takılmış hali ise aşağıdaki gibidir:

Şekil 16 – Serpantin Büküm Makarasına Takılmış Kamalı Mil
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