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TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI  

 

 

 

PRES  TEZGAHI 

    

   ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye uygun olarak kurs ayarı ve koç masa arası mesafe  ayarını yap. 

 

2. Kalıpları tezgaha monte et. 

 

3.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Tezgahta çalışmaya başla. 

 

5.Presleme esnasında elini pres ile malzeme arasına uzatma. 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle. 

2.Kızak yolları üzerindeki talaşları temizle,kızak yolları üzerinde talaş birikmemesine dikkat 

et. 

3.Kullandığın kalıpları kalıplar için  belirlenen yere düzenli  yerleştir. 

 

4.Takımları ve ölçü aletlerini tezgahın kızak yolları üzerine koyma. 

 

5.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 
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PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgaha yağ takviyesi yap 

2. Tezgah çalışmasını kontrol et. 

3. Tezgah elektrik devresini kontrol et. 

4.Tezgah kızaklarının hareketini kontrol et. 

5.Dişlileri ayda bir gres yağı ile yağla. 

 6.Tezgah kızaklarının hareketini,civataları kontrol et.Gevşeyen civataları sık. 

GİYOTİN MAKAS 

    

   ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzeme boyuna uygun olarak makas tablasının boyunu ayarla. 

 

2.Tezgahın şalterini aç. 

 

3. Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

4.Tezgah devrini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

5.Makas hareket halindeyken elini malzeme ile makas arasına uzatma,malzemeyi ayarlamaya 

çalışma. 

    

 GÜNLÜK BAKIM 

 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Kızak yolları üzerindeki talaşları temizle,kızak yolları üzerinde talaş birikmemesine dikkat 

et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Tezgah bıçaklarını kontrol et. Herhangi bir hasar varsa amirine bildir. 

6.Takımları ve ölçü aletlerini tezgahın kızak yolları üzerine koyma. 
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7.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgah bıçaklarını kontrol et. Herhangi bir hasar veya iş görememezlik mevcut ise bıçakları 

değiştir.  

2.Tezgaha yağ ve soğutma sıvısı takviyesi yap 

3. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

4. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

5.Tezgah kızaklarının hareketini kontrol et. 

ÜNİVERSAL TORNA 

   ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye uygun olarak tezgah kızaklarını ayarla. 

 

2. Malzemeyi tezgaha sıkıca monte et. 

 

3.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Tornalama  esnasında elini punto ile malzeme arasına uzatma,devrini yükseltme,tornaya çok 

yaklaşma.Koruyucu gözlük kullan.    

  

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Kızak yolları üzerindeki talaşları temizle,kızak yolları üzerinde talaş birikmemesine dikkat 

et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Takımları ve ölçü aletlerini tezgahın kızak yolları üzerine koyma. 
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6.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgaha yağ takviyesi yap 

2. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

3. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

4. Tezgah kızaklarının hareketini kontrol et. 

SUTUNLU MATKAP 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye ve delik çapına uygun olarak matkap uçlarını tezgah başlığına bağla. 

 

2. Malzemeyi tezgah tablasına sıkıca monte et. 

 

3.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Delme esnasında matkap ucu malzemeye  yaklaşmışken elini malzeme ve matkap ucu 

arasına uzatma,delme esnasında tezgaha çok yaklaşma.Koruyucu gözlük kullan. Matkap ucu 

köreldiğinde amirine bilgi ver.  

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Kızak yolları üzerindeki talaşları temizle,kızak yolları üzerinde talaş birikmemesine dikkat 

et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Takımları ve ölçü aletlerini tezgahın kızak yolları üzerine koyma. 

6.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 
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PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgaha yağ takviyesi yap. 

2.Tezgaha soğutma sıvısı takviyesi yap. 

3. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

4. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

5. Tezgah kızaklarının hareketini kontrol et. 

6.Tezgah tabla hareketini ve yüzeyini kontrol et. 

7.Tezgah sutun hareketlerini kontrol et. 

8.Kullanılan matkap uçlarını kontrol et. Hasarlı olanları yenisiyle değiştir veya bile. 

TRANJER TESTERE 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzeme kalınlığına bağlı olarak uygun testereyi seç. 

  

2.Tezgahın şalterini aç. 

 

3. Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

4.Tezgah devrini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

5.Testere kesim halinde iken  malzeme ile testere   arasına elini uzatma,elini testereye çok 

yaklaştırma,testereye çok yaklaşma.Koruyucu gözlük ve kulaklık kullan.Kesim yapılan 

kısmın karşısında durma. 

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Tabla üzerindeki ve kayış arasına giren çapakları temizle,tabla üzerinde çapak 

birikmemesine dikkat et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 
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4.Testere ağızlarını kontrol et. Herhangi bir hasar varsa amirine bildir.Çapaklı kesiyor ise 

testere ağzına don yağı sür. 

5.Takımları ve ölçü aletlerini testerenin tablası üzerine koyma. 

6.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Testere ağızlarını kontrol et. Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise testereyi 

değiştir.  

2.Testereleri iki aylık periyotlar halinde bilemeye gönder/bilenmesini sağla. Bileme sonrası 

testerenin çalışmasını kontrol et. 

3.Testere ağızlarına aylık don yağı sür. 

4. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

5. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

6.Tezgah tablasını kontrol et. 

 

SAÇ BÜKÜM SİLİNDİRİ 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye uygun olarak silindirleri,bükme açısını ayarla. 

 

2. Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Bükme  esnasında elini silindir ile malzeme arasına uzatma. 

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Silindirler arasındaki  talaşları temizle,silindirler etrafında birikmemesine dikkat et. 
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3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

2. Tezgah elektrik devresini kontrol et. 

3.Tezgah silindirlerinin hareketini kontrol et. 

4.Bükme açılarını kotrol et. 

DAİRE MAKASI 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzeme kalınlığına bağlı olarak uygun bıçağı seç. 

  

2.Tezgahın şalterini aç. 

 

3. Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

4.Tezgah devrini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

5.Makas kesim halinde iken  malzeme ile bıçak   arasına elini uzatma,elini bıçağa çok 

yaklaştırma,kesim yapılan kısmın karşısında durma. 

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle.Tezgahı basınçlı hava ile 

temizleme. 

2.Tabla üzerindeki talaşları temizle,tabla üzerinde talaş birikmemesine dikkat et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Makas bıçaklarını kontrol et. Herhangi bir hasar varsa amirine bildir. 

6.Takımları ve ölçü aletlerini tezgah üzerine koyma. 

7.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 
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PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Makas bıçaklarını kontrol et. Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise makas 

bıçaklarını  değiştir.  

2.Tezgaha yağ ve soğutma sıvısı takviyesi yap 

3. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

4. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

5.Tezgah tablasının hareketini,makas  dairesel hareketini kontrol et. 

PETEK MENFEZ AÇMA SARMA MAKİNASI 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeyi tezgaha monte et. 

 

3.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Açma ve sarma esnasında el ile müdahele etme. 

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapatmadan önce sayacı sıfırla. 

2.Switchi kontrol et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgaha yağ takviyesi yap 

2. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 
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3. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

4.Tezgah switch hareketini kontrol et. 

PETEK MENFEZ KANAT KESME MAKİNASI 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeyi tezgaha monte et. 

 

2. Tezgahın şalterini aç. 

 

3.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

4. Kanat dilimlerine uygun olarak  tezgah kesim aralığını ayarla. 

 

5.Kesilecek kanat sayısını dijital olarak gir. 

 

6.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

7.Kesim esnasında el ile müdahele etme. 

 

GÜNLÜK BAKIM 

1.Tezgahın şalterini kapatmadan önce sayacı sıfırla. 

2.Dijital göstergeleri kontrol et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Soğutma sıvısı seviyesini kontrol et,eksik ise takviye yap. 

5.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Tezgaha yağ takviyesi yap 

2. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

3. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

4.Tezgah göstergelerini  kontrol et. 
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SABİT TAŞLAMA MOTORLU 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Malzemeyi taşlarken elini taşlama silindirine çok yaklaştırma ,malzeme ucundan tut. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle. 

2.Motor üzerindeki talaşları temizle,motor etrafında talaş birikmemesine dikkat et. 

3.Yağ seviyesini kontrol et,eksik ise yağ takviyesi yap. 

4.Taşlama silindirini kontrol et.Herhangi bir hasar varsa amirine bildir. 

5.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Taşlama silindirini kontrol et.Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise silindiri 

değiştir.  

2.Taşlama silindirlerini iki aylık periyotlar halinde bilemeye gönder. Bileme sonrası tezgah 

silindirlerinin çalışmasını kontrol et. 

3.Tezgaha yağ ve soğutma sıvısı takviyesi yap 

4. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

5. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

6.Tezgah motor hareketini kontrol et. 
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SHRINK MAKİNASI 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye uygun olarak silindirleri ayarla. 

 

2.Ambalaj rulolarını tezgaha yerleştir. 

  

3.Tezgahın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgahı I konumuna getir ve çalışmaya başla. 

 

6.Ambalajlama yaparken pedala bastığın anda elini silindir altından çek. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki ambalajlama naylon artıklarını temizle. 

2.Silindirler arasını ve tablaları temizle,naylon artıkları birikmemesine dikkat et. 

3.Takımları ve ölçü aletlerini tezgahın tablası üzerine koyma. 

4.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

2. Tezgah elektrik devresini kontrol et. 

3. Tezgah silindirleri hareketini kontrol et. 

4. Tezgah hava basıncını kontrol et. 

EL MATKABI ÇALIŞTIRMA 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye ve delik çapına uygun olarak matkap uçlarını bağla. 

 

2.Malzemeyi sıkıca tut veya monte et. 
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2. Matkabın şalterini aç. 

 

4.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

5.Tezgah devirini ayarla ve çalışmaya başla. 

 

6.Delme esnasında matkap ucu malzemeye  yaklaşmışken elini malzeme ve matkap ucu 

arasına uzatma,delme esnasında tezgaha çok yaklaşma.Koruyucu gözlük kullan. Matkap ucu 

köreldiğinde amirine bilgi ver. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Tezgahın şalterini kapattıktan sonra üzerindeki talaşları temizle. 

2.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

3. Matkap ucu hasarlanırsa amirine bilgi ver veya bileme yap. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1. Tezgah çalışmasını ve devirlerini kontrol et. 

2. Tezgah elektrik aksamlarını kontrol et. 

3.Kullanılan matkap uçlarını kontrol et. Hasarlı olanları yenisiyle değiştir veya bileme 

yap/yaptır. 

EL SPİRAL TAŞI 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeye ve delik çapına uygun olarak taşı seç. 

 

2.Malzemeyi sıkıca tut veya monte et. 

 

3.Taşlamayı yap. 

 

4.Taşlama esnasında taş malzemeye  yaklaşmışken elini malzeme ve taş arasına 

uzatma,taşlama esnasında tezgaha çok yaklaşma. Taş köreldiğinde amirine bilgi ver. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Taşlamayı bitirdikten sonra talaşları temizle. 
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2.Taşlama silindirini kontrol et.Herhangi bir hasar varsa amirine bildir. 

3.Tezgah ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Taşlama silindirini kontrol et.Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise silindiri 

değiştir.  

2.Taşlama silindirlerini iki aylık periyotlar halinde bilemeye gönder/bilenmesini sağla. Bileme 

sonrası taşın çalışmasını kontrol et. 

ELLE SAÇ KESME MAKİNASI 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeyi sıkıca tut veya monte et. 

 

2.Makası sıkıca tutarak kesmeyi gerçekleştir. 

 

3.Kesme esnasında makas kesmeye başlamışken elini uzatma.Makas köreldiğinde amirine 

bilgi ver. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Kesmeyi  bitirdikten sonra talaşları temizle. 

2.Makasta herhangi bir hasar varsa veya bıçaklarda körelme varsa  amirine bildir. 

3.İşlem yaptığın yeri ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve 

düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Makas bıçaklarını kontrol et.Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise bıçakları 

bile.  

2.Makas bıçaklarını iki aylık periyotlar halinde bile veya bilettir. Bileme sonrası makasın 

çalışmasını kontrol et. 
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HAVALI SAÇ KESME MAKİNASI 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Malzemeyi sıkıca tut veya monte et. 

 

2.Makası sıkıca tut. 

 

3.Hava basıncını ayarla. 

 

4.Kesme esnasında makas kesmeye başlamışken elini uzatma.Makas köreldiğinde amirine 

bilgi ver. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Kesmeyi  bitirdikten sonra talaşları temizle.  

2.Makasta herhangi bir hasar varsa,bıçaklarda körelme varsa  amirine bildir. 

3.İşlem yaptığın yeri ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve 

düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Makas bıçaklarını kontrol et.Herhangi bir hasar veya işgörememezlik mevcut ise bıçakları 

bile.  

2.Makas bıçaklarını iki aylık periyotlar halinde bile veya bilettir. Bileme sonrası makasın 

çalışmasını kontrol et. 

3.Hava tesisatını kontrol et. 

KÜÇÜK BOYA KABİNİ 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Boya tabancasını kabine yerleştir. 

 

2.Kabinin şalterini aç. 

 

3.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

4.Tezgah devrini ayarla ve çalışmaya başla. 
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5.Boya işlemi esnasında koruyucu gözlük ve filtre kullan.Kabin dışında boya işlemini yapma. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Boya işlemini bitirdikten sonra şalteri kapat.   

2.Boya tabancalarını hava ile temizle. 

3.İşlem yaptığın yeri ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve 

düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Kabin içerisindeki hava filtrelerini temizle. 

  

2. Kabin filtrelerinin işlev ve performanslarını kontrol et. 

 

3. Kabin elektrik donanımlarını kontrol et. 

 

4. Boya tabancalarının kaskatlarını 6 aylık periyotlarda  yağla. 

 

5.Enjektör gruplarını kontrol et,yenisiyle değişmesi gerekiyor ise amirine bilgi ver. 

 

6.Toz boya hortumlarını kontrol et. 

 

KÜÇÜK (KUTU) BOYA FIRINI 

 

ÇALIŞTIRMA 

 

1.Fırının şalterini aç. 

 

2.Ağır devirde 5 dakika boşta çalıştır. 

 

3. Tezgah devrini ayarla . 

 

4. Malzemeyi arabaya dizererk fırın içerisine yerleştir. 

 

5.Fırın pişirme  değerini ayarla. 

 

6. Dinlenme süresi tamamlanınca fırının şalterini kapat,malzemeyi fırından çıkar.Kapakları 

açık bırakarak fırının soğumasını bekle. 
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7.Pişirme esnasında fırın kapaklarını açma.Fırın soğumadan,dinlenme süresi tamamlanmadan 

kapakları açma.Fırından yeni çıkmış malzemelere dokunma. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Arabaları temizleyerek fırın içerisine yerleştir. 

2.Çalışma esnasında göstergelerin aktifliğini kontrol et,herhangi bir arıza var ise amirine bilgi 

ver. 

3.İşlem yaptığın yeri ve çevresini sürekli temiz ve düzenli tutarak iş bitiminde temiz ve 

düzenli bırak. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Isı göstergelerini kontrol et. 

2.Elektrik aksamlarını kontrol et. 

3.Fırın içerisini haftada bir temizle. 

4.Altı aylık periyotlarda fırın içerisinde ısı ölçüm kontrollerinin yapılmasını sağla. 

5.Fırın içerisini temizle/temizlettir. 

 

ENDÜSTRİYEL FIRIN ve BOYAMA KABİNİ 

 

ÇALIŞTIRMA 

1. Elektrik panosu üzerindeki ana şalteri aç ve elektriğin normal gelip gelmediğini kontrol et. 

 

2. Konveyörü çalıştır ve hızını ayarla. 

 

3. Brülöre kadar yakıt gelip gelmediğini kontrol et ve yakıt giriş vanosunu aç. 

 

4. Hava perdesi fanlarını çalıştır. 

 

5. Elektrik kumandası panosu üzerindeki termoblok sirkülasyon fanlarını çalıştırma bütonuna 

basarak çalıştır. 

 

6. Fırın rejime girdikten sonra fırında duman oluşuyorsa Egzost Aspiratörünü çalışma 

butonuna basarak çalıştır 
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7. Elektrik kumanda panosu üzerindeki brülörü 0-1 elektrik anahtarını “1” durumuna getirerek  

çalıştır. 

 

8. Brülörde arıza olursa gaz tankını kontrol et.. Brülör arıza bütonuna basarak brülörü 

arızadan çıkar. Gaz basıncı normal ama brülörde sorun var ise yetkili servise haber ver. 

 

9.Toz boya kaplama kabininin elektrik panosu üzerindeki ana şalteri aç ve elektriğin normal 

gelip gelmediğini kontrol et. 

 

10. Kabinin aspiratör çalıştırma bütonuna basarak aspiratörü çalıştır. 

 

11. Patlatma valflerini 0-1 anahtarını devreye getirerek devreye al. 

 

12. Aydınlatma anahtarını 1 konumuna getirerek devreye al. 

 

13. Tabancaları boyanacak malzemeye göre ayarla. 

 

14. Boyama işlemi sonrası tabancaları,boya kabini içerisinde duvarlarda ve taban kısmında 

birikmiş boyayı temizle.Siklon boruları ve siklon içini temizle. 

 

GÜNLÜK BAKIM  

1.Fırın içerisine düşen malzemeleri ve askıları topla. 

2. Kayışları ve vantilatörü kontrol et. 

3.Tabancaları temizle. 

4. Siklon boruları ve içini temizle. 

PERİYODİK BAKIM 

BAKIM PERİYODU : 1 AY 

1.Termoblok yataklamalarını (kauçuksuz) gres yağı ile yağla. 

2. Kayış gerginliğini kontrol et. 

3. Üçer aylık periyotlarda kayış gerginliğini kontrol et. 

4.Askıların civatalarını kontrol et. Gevşeyen civataları sıkıla. 

5.Yıllık olarak gresörlüklerdeki yağ ile makaraları yağla. 

6.Katerpilar zincirini yağla. 
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İş yeri tarafından tutanak halinde hazırlanan Talimatı okudum . Bir suretini aldım, diğer 

suretini de iş yerine verdim. Talimatta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. 

İş bu talimatı tam sıhhatte olarak, kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım. 

 

 TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN  

 ADI SOYADI    ADI SOYADI   

 TARİH     TARİH   

 İMZA    İMZA   

 

 

 


