
 

 1 / 7 
Form Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. ġerif Ali Çiftliği Mahallesi Mevdudi Sok. No:46 34775 Y.DUDULLU / ISTANBUL  
 Tel  : +90 (216) 526 5162  -  Fax  : +90 (216) 526 5163 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVĠS 
 

BAKIM 
 

PROSEDÜRÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 / 7 
Form Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. ġerif Ali Çiftliği Mahallesi Mevdudi Sok. No:46 34775 Y.DUDULLU / ISTANBUL  
 Tel  : +90 (216) 526 5162  -  Fax  : +90 (216) 526 5163 
 

 

 

 

Sayın MAZAK kullanıcısı 

 
 
 
(( Ricamız )) 
 
Mazak Tezgahını tercih ettiğiniz için teĢekkür ederiz. Tezgahınızın devamlı iyi durumda 
bulunmasını istiyorsanız lütfen düzenli kontrol ve bakım faaliyetlerini uygulayınız. 
 
Bu el kitabı ile ilgili sorularınızı doğrudan doğruya FORM MAKĠNA Servis kısmına iletebilirsiniz. 
 
Tezgahınızın problemleri ile ilgili sorularınızı iletirken tezgahınızın modelini, NC çeĢidini, montaj 
tarihini ve tezgahınızın numarasını da bildirmeniz gerekmektedir. Lütfen bu arada söz konusu 
problemle ilgili alarm numarasını, saptayabildiğiniz anormal durumları, meydana geliĢ 
periyodunu, problem oluĢtuktan sonra yapılanları ve diğer özel iĢlemleri veya Ģartları da 
bildiriniz. 
 
Bu bilgi Form Makina Servis Kısmına, tezgahınızın hangi parçasının arızalı olduğunu ve gerekli 
onarım faaliyetlerine hızlı karar vermesi için çok yardımcı olacaktır. 
 
(( Bakım ve Kontrol Prosedürü ))  ( Emniyet Operasyonu) 
 
Bakım ve onarım esnasında en üst seviyede emniyet önlemleri alınız. Tezgah elektriği açıkken 
bakım ve onarım çalıĢmaları yapmak çok tehlikelidir. Tezgahı ana Ģalterden kapatmayı bir kural 
haline getiriniz. Ayrıca, bakım ile ilgili olmayan elemanların elektrik kontrol Ģalteri ve düğmeleri 
ile oynamasını engellemek için “ TEZGAHTA BAKIM YAPILMAKTADIR- KONTROL DÜĞMELERĠ 
ĠLE OYNAMAYINIZ” 
Ģeklinde bir uyarı levhasını görünen bir yere asınız. 
 
Elektrik ekipmanlarının bakımı yetkililer tarafından yapılmalı ve yine yetkili kiĢilere 
devredilmelidir. Bakım ve kullanım el kitabındaki Bölüm 1-2 “Emniyetli ÇalıĢma Notları” kısmına 
bakınız. 
 
*Tezgah özelliklerinin değiĢmesi durumunda bu el kitabının içeriği önceden haber vermeksizin değiĢtirilebilinir. 

*Bu el kitabında belirtilenler tezgahınızn satıĢ aĢamasında belirlenen özellik değiĢikliklerine veya yayınlanmasından 

sonra özelliklerde yapılan geliĢtirmelere uygun olmayabilir. 
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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 

Bu tezgah, operatörü ve ekipmanları kazalardan ve hasarlanmalardan korumak için çeĢitli 
güvenlik önlemleri ile donatılmıĢtır. Ancak tezgah operatörlerinin sadece bu önlemlere 
güvenmesi yanlıĢ olur, bununla beraber tüm tezgah operatörlerinin aĢağıda belrtilen 
hatırlatmaları okuyup anlayarak gerekli özel önlemleri aldıktan sonra tezgahı çalıĢtırmaları 
gerekir. 

(1) Genel Çalıştırma Talimatları 

TEHLİKE: 

1) Bazı kontrol panellerinde, transformatörlerde, motorlarda ve bazı parçalarda yüksek 
voltaj vardır, bunlara kesinlikle dokunulmamalıdır. 

2) Islak el ile düğmelere dokunmayın. Aksi taktirde bir elektrik Ģokuna maruz kalabilirsiniz. 

UYARI: 

1) Acil durdurma düğmesinin yeri, herhangi bir kullanım durumunda aranmayacak Ģekilde 
öğrenilmelidir. 

2) Bir sigortayı değiĢtirmeden önce, tezgahı kapatınız. 
3) Ġstenmeyen düĢüĢlerden kaçınmak için kendinize yeterli çalıĢma bölgesi sağlayınız. 
4) Yere dökülen su veya yağ zeminin kayganlaĢmasına neden olabilir. Bu tip kazaları 

önlemek için yerlerin daima kuru ve temiz olması gerekir. 
5) Düğmelere basmadan önce doğru düğmeye bastığınızı kontrol ediniz. 
6) Bilmeden veya kazara herhangi bir düğmeye kesinlikle basmayınız. 
7) Tezgahın yanına konulan iĢ parçaları herhangi bir kazaya meydan vermeyecek Ģekilde 

konulmalıdır. ĠĢ parçalarının birinin üzerinden kaymaması için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

8) Bir iĢ iki veya daha fazla operatör tarafından yapılacak ise operasyonun her aĢaması için 
gerekli koordinasyon yapılmalıdır. Bir sinyal veya bilgi verilmedikçe bir sonraki iĢleme 
geçilmemelidir. 

TEDBİRLER: 

1) Herhangi bir güç kesilmesinde, ana Ģalteri hemen kapatınız. 
2) Tavsiye edilen hidrolik yağ, yağlayıcı ve gresleri veya eĢdeğerlerini kullanınız. 
3) DeğiĢebilir sigortalar mevcut elektrik gerilimlerine göre kullanılmalıdır. 
4) NC ünitelerini, operatör panellerini, elektrik kontrol panelini ani Ģoklardan koruyun. Aksi 

taktirde bu tip Ģoklar arızalara neden olabilir. 
5) Gerekmedikçe parametreleri, kesitleri ve diğer elektriksel ayarları değiĢtirmeyiniz. Eğer 

bu tip bir değiĢiklik gerekiyor ise, gerektiğinde tekrar orjinal değerler dönebilmek için bu 
değerleri not ediniz. 

6) Ġkaz levhalarını çıkarmayınız, silmeyiniz. Eğer ikaz levhası okunmayacak durumda ise, 
levhanın alt sağ kısmında bulunan parça numarasını belirterek yeni bir ikaz levhası 
isteyiniz. 
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(2) Tezhahı Açmadan Önce: 

TEHLİKE: 

Ġzalasyonu hasar gören kablolar akım kaçaklarına ve elektrik çarpılmalarına neden olur. 
Bunları, kullanmadan önce kesinlikle kontrol ediniz. 

UYARI: 

1) Eğitim ve programlama el kitaplarının tam olarak anlaĢıldığından emin olunuz. Her 
fonksiyon ve iĢletme talimatı olarak anlaĢılmıĢ olmalıdır. 

2) Yağdan etkilenmeyen emniyet ayakkabıları, kenarları kapalı emniyet gözlükleri, emniyet 
ayakkabıları ve diğer emniyet ekipmanları kullanınız. 

3) Bütün NC ünitesini, operatör ve kontrol panel kapı ve koruyucularını kapatınız. 

TEDBİRLER: 

1) Ana devre kesicisi ile atölyenin besleme kablosu arasındaki güç kablosu gerekli elektrik 
yükünü çekecek ebatta olmalıdır. 

2) Tabandaki kablolar talaĢlardan korunmalıdır. 
3) Ambalaj sandıklarının açılmasından sonraki ilk çalıĢmada ve uzun süreli duruĢlardan 

sonraki çalıĢtırmalarda, her hareketli parça yeniden yağlanmalıdır. Tam yağlama için yağ 
sıyırıcılarda yağ toplanmaya baĢlayıncaya kadar yağlanma pompası çalıĢtırılmalıdır. 
Tezgahın tipine göre hangi prosedürün izleneceğine dair tüm bilgileri Servis 
Bölümümüzden alabilirsiniz. 

4) Yağ hazneleri belirlenen seviyerine kadar doldurulmalıdır. Kontrol ediniz ve gerekirse 
yağ ilave ediniz. 

5) Her yağlama noktası ve gerekli seviyeler için talimat levhalarına bakınız. 
6) Kontrol düğmeleri ve seviye göstergeleri düzenli olarak çalıĢmalalıdırlar. ÇalıĢmalarını 

kontrol ediniz. 
7) Makinayı açmadan önce, sırası ile atölye besleme Ģalterini, tezgah ana Ģalterini ve 

operatör panelindeki Ģalteri açınız. 
8) Soğutma suyu seviyesini kontrol edin ve gerekirse ilave yapın. 

(3) Kontrol Paneli Açıldıktan Sonra 

UYARI: 

7.inci sırada açıklandığı gibi tezgah operatör paneli açıldıktan sonra, tezgahın “HAZIR” 
lambası yanmalıdır. Kontrol ediniz. 

(4) Olağan Kontroller: 

UYARI: 

KayıĢların gerginliğini kontrol ederken kayıĢ ile kasnak arasına parmağınızı sokmayın. 

TEDBİRLER: 

1) Basınç göstergelerinin, normal okuma değerlerinde olup olmadığını kontrol ediniz. 
2) Motorları, Ģamzumanı ve diğer parçaları anormal sesler için kontrol ediniz. 
3) Motor ve kızakların normal olarak yağlandığını kontrol ediniz. 
4) Emniyet kapakları ve emniyet ekipmanlarını kontrol ediniz. 
5) KayıĢ gerginliklerini kontrol ediniz.Elastikiyetlerini kaybeden kayıĢları komple set olarak 

yenileri ile değiĢtiriniz. 
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(5) Tezgahı Isıtma: 

TEDBİRLER: 

1) Tezgahı ısıtma çalıĢtırması; maksimum hızın ½ veya 1/3 oranında ve 10 ile 20 dakika 
otomatik olarak çalıĢtırmaktadır. 

2) Bu otomatik ısıtma programı aynı zamanda tezgahın tüm bölümlerini de harekete 
geçirir. Bu nedenle aynı zamanda fonksiyon kontrollerinin yapılması gerekir.  

3) Isıtma çevrimini mil devrini 4000 devir/dakika’nın üstüne çıkarmadan yapmaya özen 
gösterin. 

Uzun bir duruĢ sonrası tezgahta çalıĢmaya baĢlandığında tezgah gerçek iĢleme değerlerinde 
kulanılır ise, yağsızlık nedeni ile kızaklar aĢınabilir. Ayrıca bu durumda tezgah parçalarının 
termal genleĢmesi nedeni ile tezgah hassasiyeti tehlikeye atılmıĢ olunur. Bunu önlemek için; 
gerçek çalıĢma Ģartları öncesi tezgahınızı mutlaka ısıtınız. 

(6) Hazırlıklar 

UYARILAR: 

1) Takımlandırma, tezgahın standartlarına, ölçülerine ve tipine uygun olarak yapılmalıdır. 
2) AĢınmıĢ, körelmiĢ takımlar ciddi hasarlara neden olurlar. Öncelikli olarak tüm aĢınmıĢ 

takımları yenileri ile değiĢtiriniz. 
3) ÇalıĢma alanı, emniyet kontrollarını yapabilmek için, aydınlatılmıĢ olmalıdır. 
4) Tezgahın çevresindeki ekipmanlar ve takımlar rahat hareket imkanı verecek Ģekilde 

yerleĢtirilmelidir. 
5) Takımlar ve diğer aparatlar ayna,takım tutucu, koruyucu kapak ve benzeri yerlere 

konmamalıdır. 
6) Tezgahta iĢlenecek ağır parçaların punta yuvaları küçük ise bu parçalar tezgaha 

yüklenirken düĢebilirler. Bu nedenle punta yuva derinlikleri ve açılarını kontrol ediniz. 

TEDBİRLER: 

1) Tolerans içindeki ölçüler çarpmayı önler. 
2) Yeni bir takım takıldığında muhakkak bir deneme çalıĢması yapın. 

(7) İşleme 

UYARILAR: 

1) Tezgahın hareketli parçaları ve çalıĢan parçalar tarafından yakalanabilecek Ģekilde 
operatörler uzun saçlarla çalıĢılmamalıdır. Gerekiyor ise saçlarınızı arkada toplayınız. 

2) Eldivenlerle kontrol düğmelerini çalıĢtırmayın. 
3) Çok ağır bir parçanın taĢınması sırasında, kaza riskini azaltmak için iki veya daha fazla 

eleman ile birlikte çalıĢın. 
4) Forklift, kreyn, kaldırma halatı ve benzeri ekipmanlar sadece eğitimli, ehliyetli kiĢiler 

tarafından kullanılmalıdır. 
5) Forklift, kreyn veya benzeri ekipmanlar çalıĢtırırken çarpmalara engel olmak ve çevreye 

hasar vermemek için özel tedbir alınmalıdır. 
6) Kullanılan kaldırma halatları yükü kaldıracak Ģekilde yeteri kadar emniyetli olmalıdır. 
7) ÇalıĢma parçalarını emniyetli bir Ģekilde tezgaha bağlayınız. 
8) Soğutma suyu hortumlarını ayarlamadan önce tezgahı kapatınız. 
9) Dönen çalıĢma parçasına veya iĢ miline kesinlikle dokunmayınız. 
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10) Palet değiĢtirme haricinde tezgahtan bir iĢ parçası alınmak istenmesi halinde, kesici 
takımı durdurun ve kesici takım ile çalıĢma parçası arasında güvenli bir mesafe bırakın 
(iĢleme merkezi için) 

11) ÇalıĢma parçası dönerken, bir bezle veya el ile temizlik yapmaya veya çapak almaya 
kalkıĢmayın. Daima önce tezgahınızı durdurun ve sonra bir fırça veya sürücü kullanın. 

12) Ön taraftaki emniyet saçlarını ve yana koruma kapaklarını kaldırarak asla çalıĢmayın. 
13) Kesici takımın ucundaki talaĢı almak için fırça kullanın, bu iĢlemi çıplak el ile asla 

yapmayın. 
14) Bir kesici takım takarken veya sökerken tezgahınızı kapatın. 
15) Magnezyum alaĢımlı malzemeler iĢlerken, koruyucu bir maske takın. 

TEDBİRLER: 

1) Otomatik çalıĢma sırasında, asla tezgah kapılarını açmayın. 
2) Ağır iĢ parçaları iĢlerken, çapakların sıçrayarak herhangi bir alevlenmeye, yangına neden 

olabileceğini hatırlayarak gerekli tedbirleri alın. 

(8) İşlemeyi Durdurma 

UYARI: 

Bir iĢ parçasını tamamladıktan sonra tezgahı kapatmak istediğinizde, önce tezgah 
kullanma paneli üzerindeki güç kesme düğmesini sonra tezgah ana Ģalterini kapatın. 

(9) İşi Tamamlama 

TEDBİRLER: 

1) Tezgahı ve ekipmanları devamlı temizleyin. TalaĢları süpürün ve koruyucu pencerelerini 
temiz tutun. 

2) Tezgahı durdurmadan, kesinlikle tezgah veya ekipman temizliği yapmayın. 
3) Tezgahın her hareketli kısmını baĢlangıç pozĢsyonuna getiriniz. 
4) Bozulan, aĢınan süpürücüleri kontrol edin ve gerekirse değiĢtirin. 
5) Soğutma suyu, hidrolik yağı ve yağlama yağı sızıntısı olan yerleri kontrol edin ve 

gerçekten önemli bir sızıntı varsa bu kısımları değiĢtirin. 
6) Soğutma suyu, hidrolik ve yağlama yağları seviyelerini kontrol edin ve gerekiyor ise ilave 

yapın. 
7) Yağ filtrelerini temizleyin. 
8) Vardiya bitiminde tezgahı terketmeden önce sırası ile operatör panelindeki güç 

düğmesini kapatın, ana Ģalteri ve fabrika besleme Ģalterini kapatın. 

(10) Emniyet Ekipmanları: 

1) Ön kapak, arka kapak ve soğutma suyu kapağı 
2) AĢırı hareket sınırlama düğmeleri 
3) Ayna, punta ve takım bariyerleri (NC yazılımı ile) 
4) Hafızaya alınmıĢ hareket sınırlamaları (NC yazılımı ile) 
5) Acil durdurma düğmesi 

(11) Bakım Hazırlıkları 

1) Yetkili kiĢiler tarafından belirlenmedikçe hiçbir bakım iĢlemi yapmayınız. 
2) DeğiĢtirilecek parçalar, kullanılacak malzemeler (yağ keçesi, O-Ring, rulman, yağ gibi) 

önceden hazırlanmalıdır. 
3) Koruyucu ve düzeltici bakım talimatlarının hazır olması gerekir. 
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UYARI: 

1) Kullanma el kitabında belirtilen emniyet önlemlerinin okunup anlaĢılmıĢ olması gerekir. 
2) Bakım el kitabı ve tüm prensiplerin okunup anlaĢılmıĢ olması gerekir. 

(12) Bakım İşlemi 

TEHLİKE: 

1) Bakım çalıĢmaları esnasında tezgah ana Ģalteri ve operatör kumanda panelindeki açma 
düğmesi “ON” konumuna getirilmemelidir. Bunun için “Bakım yapılmaktadır, düğmeye 
dokunmayınız” veya benzeri bir yazı kumanda düğmelerinin yanına ve tezgahın görünen 
kısımlarına asılmalıdır. Bu uyarı yazıları okunabilecek yerlere bakım iĢlemleri sırasında 
konulmalıdr, bakım sonrası kaldırılabilir. 

2) Tezgah çalıĢırken bakım iĢlemi yapmak son derece tehlikelidir. 

UYARI: 

1) Elektrik bakımı kalifiye ve yetkili elemanlar tarafından yapılmalıdır. Sorumlularla devamlı 
irtibat halinde olun. Tek baĢınıza karar vermeyin. 

2) AĢırı hareket sınırlama ve kilitleme mekanizmaları kaldırılmamalı veya iptal 
edilmemelidir. 

3) Yüksekte çalıĢacak iseniz, devamlı günlük kontrolu yapılan merdivenleri kullanınız 
4) Sigorta, kablo gibi malzemeler için kalite belgeli üreticilerin mamullerini kullanınız. 

(13) Bakım Sonrası İşleme Çalışması Başlayıncaya Kadar: 

UYARI: 

1) Yakın çevre ile birlikte bakım yapılan bölgedeki herĢeyi düzene sokun. ĠĢlenmiĢ 
parçaların üzerindeki su ve yağı süpürün ve emniyetli çalıĢma ortamını sağlayın. 

2) Tüm parçalar ve yere akan yağlar operatör tarafından kaldırılmalı ve emniyetli bir 
Ģekilde tezgahtan uzakta tutulmalıdır. 

TEDBİRLER: 

1) Bakım elemanları bakım sonrası tezgahın emniyetli olarak çalıĢtığını kontrol etmelidirler. 
2) Bakım ve kontrol bilgileri referans olarak düzgün bir Ģekilde not alınmalı ve yazılmalıdır. 

 


