T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ

ÇELĠK YAPIDA ALÇI LEVHA
ĠLE KAPLAMA
582YIM156

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 2
1.ÇELĠK KOLON VE KĠRĠġLERE ALÇI LEVHA ĠLE KAPLAMA .................................... 2
1.1.Çelik Kolon ve KiriĢ ...................................................................................................... 2
1.1.1. Çelik Kolon ve KiriĢ Tanımı ................................................................................. 3
1.1.2. ÇeĢitleri .................................................................................................................. 3
1.2. Alçı Levha ile Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplaması Yapma Kuralları ............................... 4
1.2.1. Konstrüksiyonlu Kaplama Sistemi ........................................................................ 5
1.2.2. Konstrüksiyonsuz Kaplama Sistemi ...................................................................... 8
1.2.3. Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplama Sistemi Aksesuarları .......................................... 10
1.3. Alçı Levha ile Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplaması Yapmada ĠĢ Sırası ........................... 12
1.3.1.Çelik Kolonların Konstrüksiyonlu Kaplanmasında ĠĢ Sırası ................................ 12
1.3.2.Çelik KiriĢlerin Konstrüksiyonlu Kaplanmasında ĠĢ Sırası .................................. 13
1.3.3.Çelik Kolonların Konstrüksiyonsuz Kaplanmasında ĠĢ Sırası .............................. 13
1.3.4.Çelik KiriĢlerin Konstrüksiyonsuz Kaplanmasında ĠĢ Sırası ................................ 15
1.4. Alçı Levha ile Çelik Kolon KiriĢ Kaplaması Yapılması ............................................. 15
1.4.1. Alçı Levha ile Çelik Kolon Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonlu) ................ 15
1.4.2. Alçı Levha ile Çelik KiriĢ Kaplanması Yapılması (Konstrüksiyonlu) ................ 19
1.4.3. Alçı Levha ile Çelik Kolon Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonsuz) .............. 21
1.4.4. Alçı Levha ile Çelik KiriĢ Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonsuz) ................ 23
1.4.5.Alçı ve Alçı Levha Kaplama Standartları ............................................................. 26
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 27
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 28
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .................................................................................................. 31
2. ÇELĠK YAPI ELEMANLARINA ALÇI LEVHA ĠLE KAPLAMA ................................ 31
2.1. Çelik Yapı ................................................................................................................... 31
2.1.1. Tanımı .................................................................................................................. 31
2.1.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 31
2.2. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapma Kuralları ............................................. 34
2.2.1.Çelik Yapı Kaplamalarında Kullanılan Aksesuarlar ............................................ 36
2.3. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapmada ĠĢ Sırası ........................................... 37
2.3.1.Çelik Yapı Duvarı Kaplaması ĠĢ Sırası ................................................................. 37
2.3.2. Çelik Yapı DöĢeme Kaplaması ĠĢ Sırası .............................................................. 38
2.3.3.Çelik Çatı Kaplaması ĠĢ Sırası .............................................................................. 38
2.4.Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapılması ......................................................... 38
2.4.2.Çelik Yapı DöĢeme Kaplaması Yapılması ........................................................... 43
2.4.3.Çelik Yapı Çatı Kaplaması Yapılması .................................................................. 45
2.4.4.Derz Tekniği ve Yüzey Bitirme ĠĢlemi ................................................................. 45
UYGULAMA FAALĠYETĠ ............................................................................................. 53
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 54
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 56
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 58
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 59

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN

582YIM156
ĠnĢaat Teknolojisi Alanı

DAL/MESLEK

Yapı Ġç Mekân Dekorasyonu

MODÜLÜN ADI

Çelik Yapıda Alçı Levha ile Kaplama
Alçı levha ile çelik kolon ve kiriĢ kaplaması yapma,
alçı levha ile çelik yapı kaplaması yapma ile ilgili
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme
materyalidir.
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Çelik yapılara alçı levha kaplamak
Genel Amacı
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında çelik
yapılara alçı levha kaplamayı kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Alçı levha ile çelik kolon ve kiriĢ kaplamasını
doğru ve kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz
2. Alçı levha ile çelik yapı kaplamasını doğru ve
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.
Ortam: Yapı teknolojisi atölyesi, Ģantiyeler,
iĢletmeler, üretim ve uygulama alanları
Donanım: Alçı levhalar, su, macun, fasarit tozu,
fırçalar, fasarit makinesi, spatula, renk tozu, matkap,
matkap uçları, dübel-vida, metre, çekül, su terazisi,
derz dolgu alçısı, yapıĢtırma alçısı
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden
sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan
seçmeli test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma,
eĢleĢtirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
EĢsiz bir inĢaat malzemesi olmasına rağmen, yıllardır göz ardı edilen çelik ile çoğu
geliĢmiĢ ülkelerde ve özellikle Türkiye gibi aktif deprem bölgelerinde bulunan ülkelerde,
yapılmakta olan çelik çerçeveli yapıların alçı levhayla kaplanmasının önemi bu modülde
sizlere anlatılacaktır.
Alçı levha; ortası alçı, iki yüzü karton kaplı, seri olarak standart veya özel boyutlarda
ve belli normlarda üretilen düzgün yüzeyli plakalardır. Alçı levha; dıĢ duvarları bitmiĢ
binaların içinde, yerden duvara kadar her alanda kullanılabilmektedir. Alçı levha ile asma
tavan, bölme duvar, kuru sıva ve kuru yer döĢemesi uygulamaları yapılmaktadır.
Bu modülde sizlere verilen bilgilerle çelik yapılara alçı levha kaplama
uygulamalarını yapabileceksiniz. Ancak unutmamanız gereken; yapacağınız her iĢin detaylı
bir uygulamasını her zaman bulamazsınız. Bu gibi durumlarda kendiniz uygun çözümler
üretmek zorunda kalabilirsiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Alçı levha ile çelik kolon ve kiriĢ kaplamasını doğru ve kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


YaĢadığınız çevrede bir çelik yapının alçı levha ile kaplama yapılması iĢlerini
izleyerek elde ettiğiniz sonuçları ve bilgileri sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz.

1.ÇELĠK KOLON VE KĠRĠġLERE ALÇI
LEVHA ĠLE KAPLAMA
1.1.Çelik Kolon ve KiriĢ
Çelik, taĢıyıcı sistem malzemesi olarak betonarme ve ahĢaba göre üstün özelliklere
sahip bir malzemedir. Ülkemizin bir deprem kuĢağında olduğunu düĢünürsek betonarmeye
göre daha elastik, yüksek dayanımlı ve imalat kontrolünün kolay olması gibi birçok üstün
özelliği ile çelik, yapı malzemesi olarak tercih edilmesi gereken bir malzemedir.
Çelik taĢıyıcı sistemlerle inĢa edilen yapılar 80–100 yıl arasında değiĢen kullanım
ömrü boyunca yeni kat çıkılması, belirli bölümlerin kaldırılması veya tüm yapının sökülerek
baĢka bir yere taĢınması ve tekrar monte edilmesi gibi değiĢen ihtiyaçlara doğru tasarlanmak
Ģartı ile kolaylıkla uyum sağlayabilir. Hasar gören ve eskiyen parçaların onarımı,
yenilenmesi veya güçlendirilmesi ile de çeliğin tüm iĢlev ve sağlamlığına yeniden kavuĢması
sağlanabilir.
Çelik çerçeveli yapı sistemleri, çok önemli olan bu üstünlükleri nedeniyle;








Büyük açıklıklı köprülerde,
Endüstri yapıları ve spor salonları ile portatif ve prefabrik yapılarda,
TaĢıyıcı sistemleri özel yapılarda,
Hızla yapılması gereken yapılarda,
Temel zemini zayıf nitelikli yapılarda,
Yatay yüklere dayanıklı yapılarda,
Çok katlı veya yüksek yapılarda geniĢ kullanım alanı bulmaktadır.
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Resim 1.1: Çelik iskeletli yapı

1.1.1. Çelik Kolon ve KiriĢ Tanımı
1.1.1.1. Çelik Kolonlar
Eksenel yönde basınç yükü taĢıyan çubukların her birine basınç çubuğu denir. Bu
çubuklar kafes kiriĢlerde iki elemanı birbirine bağlayabilecek Ģekilde kullanıldığı gibi kolon
olarak da kullanılabilir. Kolonlar ya tek bir profilden veya birden farklı profilin
birleĢtirilmesinden oluĢur.
1.1.1.2. Çelik KiriĢler
Eksensel yönde yük taĢıyan çubukların her birine çekme çubukları denir. Bunlar
genellikle kafes kiriĢlerde kullanılır. Yapılarda kullanılan çelik kiriĢlerde tek bir açıklıktan
oluĢan çekme çubuğudur. Kafes kiriĢlerde olduğu gibi çekme çubuğu birden fazla açıklıkta
oluĢturulmuĢ ise düğüm noktaları denilen birleĢim yerleri meydana gelir.
Çelik yapılarda çelik kiriĢler tüm profillerle oluĢturulabilir. Bu profiller tek baĢlarına
kullanıldığı gibi birbirlerine uygun bir Ģekilde birleĢtirilerek de oluĢturulabilir.
Kafes kiriĢlerde çekme çubuğu olarak kullanılan elemanlarda genellikle (I) profilleri
kullanılır.

1.1.2. ÇeĢitleri
Bunları kolon çeĢitleri ve kiriĢ çeĢitleri olarak inceleyebiliriz.
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1.1.2.1. Kolon ÇeĢitleri



Basit çelik kolonlar: Çelik iskeletli yapılarda kesit Ģekli değiĢtirilmeden
kullanılan kolonlardır.
BirleĢik kolonlar: Kolon üzerine gelen yükün fazla olması hâlinde tek profil
kullanılması ekonomik olmaz. Bu durumda iki veya daha fazla profil
kullanılarak yapılan kolonlardır.

1.1.2.2. KiriĢ ÇeĢitleri





Dolu gövdeli kiriĢler: Tek parça hâlinde kullanılan, binalarda döĢeme ve diğer
elemanlardan üzerine gelen yükleri kolonlara nakletmek, ayrıca duvar
boĢluklarının üzerini kapatmak üzere kolonlar arasına konulan kiriĢlerdir.
Haddeden çekilen çelik kiriĢler: Çelik yapılarda normal ve geniĢ baĢlı (I), özel
durumlarda (U, L, Z, T) profilleri kullanılır. (I) profilleri hesaplamada ve
iĢlenmedeki kolaylığından dolayı tercih edilir. Bu kiriĢler, kolonlar arasında kat
kiriĢi, bağ kiriĢi ve döĢeme kiriĢi çelik çatılarda aĢık ve mertek olarak kullanılır.
BirleĢik çelik kiriĢler: Çelik yapılarda kullanılarak kiriĢ kesiti iĢin hadde
profillerinin yeterli olmadığı zamanlarda iki veya daha fazla parça değiĢik
Ģekillerde birleĢtirilerek yapılan kiriĢlerdir.

ġekil 1.1: Çelik kolon ve kiriĢin alçı levha ile kaplanması (perspektif)

1.2. Alçı Levha ile Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplaması Yapma Kuralları
Çelik, yüksek sıcaklık karĢısında deformasyona uğrar ve mukavemetini kaybeder.
Çelik bu özelliğinden dolayı yangın ve ısıya karĢı iyi derecede korunmalıdır. Bunun için
çelik kolon ve kiriĢler yangın ve ısıya karĢı dayanıklı özel üretilmiĢ alçı levhalarla
kaplanmalıdır.
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Bu alçı plakalar; cam lifli astar ile kaplanmıĢ, alçı çekirdeğinde cam lifleri ve hafif
katkı maddeleri ile modifiye edilmiĢ, özel olarak yangın emniyeti için geliĢtirilmiĢ (A1 ve
A2 sınıfı ) alçı plaklardır.

Resim 1.2: Yangın çıkması hâlinde çeliğin durumu

Çelik yapıları kaplama sistemleri; konstrüksiyonlu ve konstrüksiyonsuz kaplama
sistemi olarak iki Ģekilde yapılmaktadır.

Resim 1.3: Özel alçı levhalar ile kaplanan çelik kolon ve kiriĢler

1.2.1. Konstrüksiyonlu Kaplama Sistemi
Bu sistem çelik kolon ve kiriĢlerin yangın vb. dıĢ etkilerden korunması için tercih
edilir. Bu sistemle yangına ve neme karĢı dayanıklı alçı levhaların çelik kolon ve kiriĢlere
kaplanmasında özel TC ve TU profillerinin kullanımı yapılır.
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Alçı levhaların çelik kolon ve kiriĢlere konstrüksiyonlu kaplama sistemi ile
uygulanmasının avantajları:




2 saate kadar yangına dayanır.
Tüm binada haricî kullanımı sağlayarak dekorasyonu kolaylaĢtırır ve
çabuklaĢtırır.
Ayrıca su+yangına dayanıklı alçıpan, yangına dayanım özellikleriyle aynı
oranda neme dayanım özelliği sunarak bu alandaki taleplere uygun çözümler
sunar.

1.2.1.1. Konstrüksiyonlu Kaplama Sisteminde Uyulması Gereken Kurallar
Alçı levhaların çelik kolon ve kiriĢlere konstrüksiyonlu kaplama sistemi ile yapımında
uyulması gereken kurallar Ģunlardır:







Yangına dayanıklı veya yangın + suya dayanıklı alçıpanın TC profillerden
oluĢan hafif çelik konstrüksiyona sabitlenmesi ile olur.
TC profilleri yapısal çeliğe bağlamak için veya daha ince et kalınlığına sahip
yardımcı profiller kullanılır.
Alçıpanlara derz ve dolgu iĢlemleri yapılarak düzgün yüzeyler elde edilir.
% 90’ın üzerindeki (su + yangına dayanıklı alçıpan kullanılacak ise % 95) sabit
nem oranı veya sürekli suya maruz kalması gibi durumlar alçıpanın
performansında düĢüĢe yol açar.
Yangına dayanıklı alçıpan kalınlığı belirlenir.
Standartlara uygun yardımcı araç gereç ve malzemelerin kullanılması gerekir.

ġekil 1.2: Üç yüze alçıpan kaplama (sisteme genel bakıĢ)
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ġekil 1.3: Dört yüze alçıpan kaplama (sisteme genel bakıĢ)

1.2.1.2. Yangına Dayanıklı Alçıpan Kalınlığının Belirlenmesi
Yapı yönetmelikleri her yapı elemanının yangına dayanım süresini belirlemeyi Ģart
koĢmaktadır. Kolon ve kiriĢler en az destekledikleri yapı elemanlarının taĢıması gereken
standart yangın dayanım özelliklerini taĢımak zorundadır.
Yangın testleri altında yapısal çeliğin sıcaklığının artırılması, kabul edilen deneysel
formüllere dayanan yangın dayanım kalınlığı hesaplama metodunu sağlamaktadır. Ġhtiyaç
duyulan koruma kalınlığı ile ısıtılan alan (Hp) metal elemanın kesit alanı (A, metrekare)
oranı arasında bir iliĢki vardır. Bu orana Hp/A kesit faktörü olarak bilinir.
Kesit faktörü bir çelik elemanın derecesinin artacağı ölçü oranıdır. Kesit faktörü ne
kadar yüksek olursa eleman o kadar çabuk ısınır ve dolayısıyla Ģart koĢulan yangın
dayanımını elde etmek için daha fazla kalınlık gerekir.
Modülün sonunda verilen tablolarda (Tablo 1, Tablo 2) üniversal kolon ve kiriĢ
tiplerine göre kesit faktörleri verilmiĢtir. Bu tablolardaki veriler yangına dayanıklı alçıpan
kalınlığını belirlemekte kullanılır.
Çelik kolon ve kiriĢ kaplamalarında yangına dayanıklı alçıpan kalınlığının
belirlenmesi için takip edilmesi gereken yöntem:

7





Tablo-1 veya Tablo-2’ye bakılır, uygun kolon ve kiriĢ boyutunu belirleyip 3
veya 4 taraflı koruma istenip istenmediğine göre Hp/A faktörü bulunur.
Ġstenilen yangına dayanım süresi belirlenir (0,5 saat ile 2 saat arası).
Tablo-3’ten gereken yangına dayanıklı alçıpan kalınlığı belirlenir.

Örnek:
Ġstenen: 3 tarafı kaplanacak 457 x 191 mm ölçülerinde 98 kg / m³ yoğunluğundaki
çelik kiriĢte 1 saat yangın dayanımı istenmektedir, alçıpan kalınlığı nedir?
Çözüm: Tablo-2’den kesit faktörü Hp/A = 90 olarak bulunur. Tablo-3’ten 1 saat
dayanım ile 90 değerinin kesiĢtiği yerde 12,5 mm kalınlık okunur. 12,5 mm kalınlığında
yangına dayanıklı alçıpan veya su + yangına dayanıklı alçıpan kullanılması yeterlidir.

1.2.2. Konstrüksiyonsuz Kaplama Sistemi
Konstrüksiyonsuz çelik kaplama sistemleri, çelik kolon ve kiriĢlerin yangın vb. dıĢ
etkilerden korunması için tercih edilir.
Konstrüksiyonsuz kaplama sisteminin uygulanmasının avantajları:




2 saate kadar yangına dayanır.
Hızlı ve kolay uygulama gerektiğinde tercih edilir.
A1 sınıfı yanmaz plaklardan oluĢur.

Resim 1.4: Yanmaz alçıpanlarla kaplanmıĢ çelik kolon ve kiriĢ
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1.2.2.1. Konstrüksiyonsuz Kaplama Sisteminde Uyulması Gereken Kurallar









A1 sınıfı özel yanmaz alçıpanlar özellikle çerçevesiz köĢe sabitlemeleri için
geliĢtirilmiĢtir.
Dört tarafı da kaplanan çelik konstrüksiyonda, alçıpanlar kolondan serbest
olarak birbirlerine sabitlenir.
Parçalı kaplamalarda alçıpanlar bir yüzde dayanaklarla beraber köĢe profiline,
diğer yüzde birbirine vidalanır.
Alçıpanlar yüksek kaliteli düzgün bitmiĢ yüzeye sahiptir. Yangın emniyeti
tekniği açısından plaka derzlerinin doldurulması ve vida baĢlarının yangına
dayanıklı macunla kapatılması gerekir.
Derz yerlerine ince tabaka yangına dayanıklı macun uygulanmalı ve yangına
dayanıklı derz bandı yerleĢtirilmelidir.
% 90’ın üzerindeki sabit nem oranı veya sürekli suya maruz kalması gibi
durumlar alçıpanın performansında düĢüĢe yol açar.
A1 sınıfı yangına dayanıklı alçıpan kalınlığı belirlenir.
Standartlara uygun yardımcı araç gereç ve malzemelerin kullanılması gerekir.

ġekil 1.4: Üç yüze yanmaz alçıpan kaplama (sisteme genel bakıĢ)
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ġekil 1.5: Dört yüze yanmaz alçıpan kaplama (sisteme genel bakıĢ)

1.2.2.2. Yangına Dayanıklı Alçıpan Kalınlığının Belirlenmesi
Çelik kolon ve kiriĢ kaplamalarında (konstrüksiyonsuz) A1 sınıfı yangına dayanıklı
alçıpan kalınlığının belirlenmesi için takip edilmesi gereken yöntem:




Tablo-1 veya Tablo-2’ye bakılır, uygun kolon ve kiriĢ boyutu belirlenip 3 veya
4 taraflı koruma istenip istenmediğine göre Hp/A faktörü bulunur.
Ġstenilen yangına dayanım süresi belirlenir (0,5 saat ile 2 saat arası).
Tablo-4’ten gereken A1 sınıfı yangına dayanıklı alçıpan kalınlığı belirlenir.

Örnek:
Ġstenen: Üç tarafı kaplanacak 457 x 191 mm ölçülerinde 98 kg / m³ yoğunluğundaki
çelik kiriĢte 1 saat yangın dayanımı istenmektedir. Kullanılacak alçıpan kalınlığı nedir?
Çözüm: Tablo-2’den kesit faktörü Hp/A = 90 olarak bulunur. Tablo-4’ten 1 saat
dayanım ile 90 değerinin kesiĢtiği yerde 15 mm kalınlık okunur. 15 mm kalınlığında A1
sınıfı yangına dayanıklı alçıpan kullanılması yeterlidir.

1.2.3. Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplama Sistemi Aksesuarları
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Çelik kolon ve kiriĢlerin konstrüksiyonlu kaplama sistemin ile alçı levhalarla
kaplanmasında kullanılan yardımcı araç ve malzemelerdir.

TC profili: Ana konstrüksiyonu oluĢturur.

Resim 1.5: TC profili

TU profili: Tavan ve taban raylarını ve
çerçeve açıklıklarını oluĢturmak için
kullanılır.
Resim 1.6: TU profili

Sabitleme klipsi: TC profillerini yapısal
çeliğe bağlamak için kullanılır
Resim 1.7: Sabitleme klipsi

KöĢe profili: Ġsteğe göre alçıpan köĢe
birleĢim yerlerine monte edilerek düzgün
köĢeler elde edilir.
Resim 1.8: KöĢe profili

Uniflott: Alçıpanların birleĢim yerlerindeki derzlerin derz bandı uygulamadan
doldurulmasında kullanılır. Alçıpan yüzeylerde eksiksiz bir görünüm sağlar. Uygulamadan
sonra derz yüzeyine kâğıt bant spatula ile bastırılarak yapıĢtırılmalıdır.
Derz dolgu alçısı: Alçıpanların birleĢim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında
kullanılır. Alçıpan yüzeylerde eksiksiz bir görünüm sağlar.
Saten alçısı: Yüzeyi cam gibi parlak bir hâle getirerek plastik yağlı boya ve duvar
kâğıdı için uygun bir zemin oluĢturur.

11

DU profili: Üç taraflı kaplamalarda alçı
levhaları sabitlemek için alternatif olarak
kullanılır
Resim 1.9: DU profili

.
Derz bandı: Yangına dayanıklı alçı levhaların derz yerlerine macun çekilmeden önce
yapıĢtırılır.
Yangına dayanıklı macun: Yangına dayanıklı alçı levhaların birleĢim yerlerindeki
derzlerin doldurulmasında kullanılır. Yüzeylerde eksiksiz bir görünüm sağlar. Tüm yüzeye
de ince bir tabaka hâlinde sürülerek son kat uygulamalara hazır bir yüzey oluĢturur.

1.3. Alçı Levha ile Çelik Kolon ve KiriĢ Kaplaması Yapmada ĠĢ
Sırası
1.3.1.Çelik Kolonların Konstrüksiyonlu Kaplanmasında ĠĢ Sırası





Alçı levha kalınlığını belirlemek
Yüzeyin teĢhisini yapmak ve yüzeyi hazır hâle getirmek
Ölçü almak
TC profillerini ve bağlantı elemanlarını hazırlamak

 Sabitleme klipsleri veya uygun bağlantı
elemanlarını takmak (Resim 1.10)

 TaĢıyıcı konstrüksiyonun (TC profiller)
montajını yapmak(Resim 1.11)


Resim 1.10: Klips montajı

Resim 1.11: Konstrüksiyon montajı
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 Alçıpanları ölçüsüne uygun hazırlamak
 TC profiller üzerine alçıpanı
sabitlemek(Resim 1.12)

Resim 1.12: Alçıpanları sabitlemek





 Çelik kolonun dört tarafına da
alçıpanları sabitlemek (Resim 1.13)

Resim 1.13: Alçıpanları sabitlemek

Derzlere file ve macun çekmek
Yüzeye saten alçısı uygulaması yapmak

1.3.2.Çelik KiriĢlerin Konstrüksiyonlu Kaplanmasında ĠĢ Sırası













Alçı levha kalınlığını belirlemek
Yüzeyin teĢhisini yapmak ve yüzeyi hazır hâle getirmek
Ölçü almak
TU ve TC profillerini ve bağlantı elemanlarını hazırlamak
Tavan altı kiriĢte taĢıyıcı döĢemeye TU profillerini sabitlemek
Sabitleme klipsleri veya uygun bağlantı elemanlarını takmak
TC profillerin montajını yapmak
Alçıpanları ölçüsüne uygun hazırlamak
Alçıpanları TC ve TU profillerine sabitlemek
Derzlere file ve macun çekmek
Yüzeye saten alçısı uygulaması yapmak
Gerektiğinde ikinci kat alçıpan kaplama yapmak

1.3.3.Çelik Kolonların Konstrüksiyonsuz Kaplanmasında ĠĢ Sırası





Alçı levha kalınlığını belirlemek
Yüzeyin teĢhisini yapmak ve yüzeyi hazır hâle getirmek
Yardımcı araç gereç ve malzemeleri hazırlamak
Alçıpana uygun ölçü almak ve alınan ölçülere uygun alçıpanların hazırlanması
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Resim 1.15: Alçıpanların hazırlanması



Resim 1.14: Ölçü almak

Dört taraflı kolon kaplamaya uygun ölçü almak

Resim 1.16: Ölçü almak




Parçalı kolon kaplamada (3 taraflı kolon sistemi) köĢe profillerin eklenmesi
Alçıpanların çelik kolona sabitlenmesi
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Resim 1.17: Alçıpanların sabitlenmesi





Resim 1.18: Alçıpanların sabitlenmesi

Derzlere file ve macun çekmek
Yüzeye saten alçısı uygulaması yapmak
Gerektiğinde ikinci kat alçıpan kaplama yapmak

1.3.4.Çelik KiriĢlerin Konstrüksiyonsuz Kaplanmasında ĠĢ Sırası














Alçı levha kalınlığını belirlemek
Yüzeyin teĢhisini yapmak ve yüzeyi hazır hâle getirmek
Ölçü almak
KöĢe profillerini hazırlamak
Tavan altı kiriĢte (3 taraflı kaplama) köĢe profillerini sabitlemek
Sabitleme klipsleri veya uygun bağlantı elemanlarını takmak
Alçıpanları ölçüsüne uygun hazırlamak
Ölçüsüne uygun kesilen iki adet alçıpanı köĢe profillerine sabitlemek
Kalan alçıpanları 100 mm geniĢliğinde keserek birleĢim yerlerine destekleyici
olarak sabitlemek
Çeliğin yan kenarı boyunda üst eĢik alçıpanı keserek diğer alçıpana sabitlemek
Derzlere file ve macun çekmek
Yüzeye satengips uygulaması yapmak
Gerektiğinde ikinci kat alçıpan kaplama yapmak

1.4. Alçı Levha ile Çelik Kolon KiriĢ Kaplaması Yapılması
1.4.1. Alçı Levha ile Çelik Kolon Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonlu)
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Dört taraflı kolon kaplama:

Kolon uzunluğunda dört adet TC profil kesilir. Bu TC profiller, en fazla 1000
mm aks aralıklı sabitleme klipsleri veya uygun bağlantı elemanları (Örneğin
köĢebent profilleri) yardımıyla çelik kolonlara bağlanır.

KarĢılıklı iki adet alçıpan, kolonun geniĢliği + alçıpan kalınlığının dört katında;
diğer iki alçıpan ise kolonun geniĢliği + alçıpan kalınlığının iki katında kesilir.

Alçıpanlar TC profillere 200 mm aks aralıklı borazan vidalarla sabitlenir.
Vidaların profillere en az 10 mm girmesine dikkat edilmelidir. Alçıpan birleĢim
yerlerinde TU profillere dikey olarak TC profilleri monte edilmelidir.

Alçıpan sistemlerindeki iĢçilik ve bitmiĢ yüzey kalitesinin değerlendirilmesinde,
derz dolgu iĢlemleri ve son kat bitirme iĢlemleri en önemli değerlendirme
kriterleridir. Derz dolgu iĢlemlerinin doğru uygulanması sayesinde yüksek
mukavemetli, çatlaklardan arınmıĢ, eksiksiz ve düzgün yüzeyler elde
edilecektir. Derz dolgu iĢlemi ile ilgi ayrıntılı bilgi ileride verilecektir.

Yüzey iĢlemi: Derz dolgu iĢlemini takiben yüzeye satengips uygulaması, boya
tüketimini azalttığı gibi boĢlukları doldurmaya, boya ve duvar kâğıdı
uygulamalarına da düzgün bir alt yüzey oluĢturur.

ġekil 1.6: Dört taraflı kolon kaplama yatay kesiti
(Sabitleme klipsi veya uygun bağlantı elemanı ile)
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ġe
ġekil 1.7: Dört taraflı kolon kaplama yatay kesiti
(Ġnce et kalınlığına sahip yardımcı köĢebent profili ile)

ġekil 1.8 : Dikdörtgen kesitli kolon birleĢim detayı yatay kesiti (bölme duvarlı)
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ġekil 1.9: Dört taraflı kaplama dikey kesiti

ġekil 1.10: Bölme duvar bağlantı detayı
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ġekil 1.11: Duvar giydirme kesiti (sabitleme klipsi veya uygun bağlantı elemanıyla)

ġekil 1.12: Duvar giydirme kesiti (ince et kalınlığına sahip köĢebent profili ile)

1.4.2. Alçı Levha ile Çelik KiriĢ Kaplanması Yapılması (Konstrüksiyonlu)


Tavanın altında açıkta duran kiriĢin olduğu yerde normal 3 taraflı kaplamada
TU profilleri taĢıyıcı döĢemeye 600 mm aks aralıklı vida + dübellerle sabitlenir.
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Ġki tane TC profil, en fazla 750 mm aks aralıklı sabitleme klipsleri veya uygun
bağlantı elemanları (Örneğin köĢebent profilleri) yardımıyla kiriĢin alt kenarına
sabitlenir.
KarĢılıklı iki adet alçıpan kiriĢ geniĢliği + alçıpan kalınlığının dört katında,
diğer iki alçıpan kiriĢ derinliği + alçıpan kalınlığının iki katında kesilir.
Alçıpanlar TC ve TU profillere 200 mm aks aralıklı SU borazan vidalarla
sabitlenir. Vidaların profillere en az 10 mm girmesine dikkat edilmelidir.
Alçıpan birleĢme yerlerinde TU profillere dikey olarak TC profilleri monte
edilmelidir.
Yüzeye derz dolgu iĢlemleri ile satengips uygulaması yapılır.

ġekil 1.13: Duvar dayanağı kesiti
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ġekil 1.14: Üç taraflı kiriĢ kaplama detayı dikey kesiti

ġekil 1.15: Üç taraflı kiriĢ kaplama detayı yatay kesiti

1.4.3. Alçı Levha ile Çelik Kolon Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonsuz)
Dört taraflı kolon kaplama:


KarĢılıklı iki adet alçıpan, kolonun eninde kesilir.
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Diğer iki alçıpan kolonun derinliği + alçıpan kalınlığının iki katında kesilir.
Bütün alçıpanlar ön yüzleri dıĢa gelecek Ģekilde ya 200 mm aks aralıklı özel
alçıpan vidaları ile ya da 120 mm aks aralıklı uygun zımbalarla sabitlenmelidir.
Yüzeye derz dolgu iĢlemleri ile satengips uygulaması yapılır.

Parçalı kolon kaplama:
Bir tarafı duvara yapıĢık 3 taraflı kolon sisteminde, 4 taraflı kolon prosedürü köĢe
profillerinin eklenmesi dıĢında aynen izlenir.

KöĢe profilleri aralıksız olarak ya dayanağın duvar yüzüne ya da kolonun iç
kenarına sabitlenir. 600 mm aks aralıkları ile doğrudan vidalama yapılır.

Alçıpanlar köĢe profillerine sabitlenir.

ġekil 1.16: Dört taraflı kolon kaplama yatay kesiti

ġekil 1.17: Dört taraflı kolon kaplama dikey kesiti
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ġekil 1.18: Duvar/duvar giydirme dayanağı detayı kesiti

ġekil 1.19: Bölme duvar birleĢim detayı kesiti

1.4.4. Alçı Levha ile Çelik KiriĢ Kaplaması Yapılması (Konstrüksiyonsuz)



Tavanın altında açıkta duran kiriĢin olduğu yerdeki normal 3 taraflı kaplama
sisteminde, köĢe profilleri duvara ya da kolonun iç kenarına sabitlenir.
Ġki adet alçıpan, kesitin derinliği + alçıpan kalınlığının iki katı + 10 mm olacak
Ģekilde kesilip 200 mm aks aralıklı vidalar ile köĢe profillerine sabitlenir.
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Kalan alçıpanlar 100 mm geniĢliğinde birleĢim yerlerine destekleyici olarak
kesilir. Bunlar yanlarda ve kiriĢ üst kısmında her bitiĢ birleĢiminin arkasına
sabitlenir.
Çeliğin yan kenarı boyunda üst eĢik alçıpanı kesilir. Bu yatay alçıpan 150 mm
aks aralıklı, özel alçıpan vidalar ile ya da 120 mm aks aralıklı uygun zımbalarla
diğer alçıpanlara sabitlenir.
Yüzeye derz dolgu iĢlemleri ile satengips uygulaması yapılır.

ġekil 1.20: Üç taraflı kiriĢ kaplama yatay kesiti
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ġekil 1.21: bölme duvar birleĢim detayı kesiti

ġekil 1.22: Duvar dayanağı detayı kesiti
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1.4.5.Alçı ve Alçı Levha Kaplama Standartları
Alçı sistemlerinin üretim ve uygulamalarında aĢağıda belirtilmiĢ olan TS değerine
uyulması gerekir.








TS EN 520 Alçı levhalar-tarifeler gerekler ve deney metotları
TS EN 14195 Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileĢenleri
TS EN 13963 Derz malzemeleri - alçı levhalar için- tarifeler gerekler ve deney
metotları
TS EN 13501–1 Yangın dayanım değerleri
TS EN 14496 Alçı esaslı bağlayıcılar - ısı/ses yalıtımı için kompozit levhalar ve
alçı levhalar için- tarifeler gerekler ve deney metotları
TS EN 13964-A1 Asma tavanlar-tarifeler gerekler ve deney metotları
TS 825 Isı yalıtımı değerleri
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin belirleyeceği boyutlara göre kolon ve kiriĢe alçıpan kaplamasını
standartlara uygun olarak yapınız.

ĠĢlem Basamakları

 Yüzeyi teĢhis ediniz.

 Ölçü alınız.

 TaĢıyıcı konstrüksiyonun montajını
yapınız.

 Alçı levhaların montajını yapınız.

 Derzlere file çekiniz.

Öneriler
 Bu iĢlem sırasında uygulaması yapılacak
olan alçı levhanın nasıl bir çelik elemana
yapılacağını teĢhis ediniz. Çelik elemanın
kalınlık vb. diğer özelliklerine göre
istenen yangına dayanım süresini de
hesap ederek alçıpan kalınlığını bulunuz.
Daha sonra amaca göre alçıpanların
konstrüksiyonlu veya konstrüksiyonsuz
montajına karar veriniz.
 Bu modülde verilen standart ve uygulama
ölçülerine dikkat edininiz. Teknik tablo
ve standartları üretici firmalardan sürekli
takip ediniz.
 Bu iĢlem sırasında uygulaması yapılacak
alçı levhanın çelik elemanlara göre
ölçüsünü alarak hazırlayınız.
 Yardımcı elemanlar ve konstrüksiyon
kullanılıyor ise bunların çelik elemanlara
uygun olarak ölçüsünü alınız ve
hazırlayınız. Montajı yapılacak
alçıpanları bunlara uygun olarak
hazırlayınız.
 Kolon ve kiriĢin ebatlarına göre iskelet
sistemine karar veriniz. Sınır değerlerine
göre davranınız. Ġskelet sisteminde
kullanılan yardımcı araç gereç ve
malzemelerini öğreniniz. Kullanılacak el
aletleri ve isimlerini, bakım ve onarım
iĢlemlerini öğreniniz.
 Alçı levhanın teknik özelliklerini
öğreniniz.
 DeğiĢik kalınlık ve ebatlarda üretilen alçı
levha çeĢitlerini öğreniniz. ĠĢlem sırasına
ve size bu modülde verilen sınır
değerlerine uyunuz.
 Derz dolgu alçılarının alçı levhayı daha
iyi tutması ve kuruyunca çatlamaması için
derzlere çekeceğiniz derz bandı (file) iĢini
dikkatli bir biçimde yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerin hangisi çelik yapıların özelliklerinden değildir?
A) Çok katlı ve yüksek binalarda daha çok tercih edilir.
B) Büyük açıklıklı köprülerde kullanılır.
C) 30–50 yıl arasında değiĢen ömrü vardır.
D) Yatay yüklere dayanıklıdır.

2.

AĢağıdakilerden hangisi kiriĢ çeĢitlerinden değildir?
A) Dolu gövdeli kiriĢler
B) Haddeden çekilen kiriĢler
C) BirleĢik çelik kiriĢler
D) Basit çelik kiriĢler

3.

Çeliğin en olumsuz özelliği nedir?
A) Yüksek sıcaklıklarda deformasyona uğrar ve mukavemetini kaybeder.
B) ĠnĢaası zordur.
C) Büyük açıklıklı yapılarda kullanılamaz.
D) Çok sık tadilat gerektirir.

4.

Çelik yapıları alçı levha ile kaplama sistemi hangi sistemlerle yapılır?
A) Konstrüksiyonlu ve konstrüksiyonsuz sistemli
B) Konstrüksiyonlu ve taĢıyıcı sistemli
C) Alçı levhalı ve karo yüzey kaplama sistemli
D) Konstrüksiyonsuz ve taĢıyıcı sistemli

5.

AĢağıdakilerden hangisi çelik kolon ve kiriĢlere konstrüksiyonlu kaplama sistemi
uygulanmasının avantajlarından değildir?
A) 2 saate kadar yangına dayanıklıdır.
B) Dekorasyonu kolaylaĢtırır ve çabuklaĢtırır.
C) TC ve TU profilleri kullanılır.
D) Sadece yangına dayanıklı alçıpan uygulaması gerekir.

6.

Üç taraflı konstrüksiyonlu kaplanacak 610x229 mm ölçülerinde 140 kg/m³
yoğunluğundaki çelik kiriĢte 1,5 saat yangın dayanımı istenmektedir. Buna göre
alçıpan kalınlığı kaç mm olmalıdır?
A) 15 mm
B) 20 mm
C) 25 mm
D) 30 mm
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7.

Üç taraflı konstrüksiyonsuz kaplanacak 762x267 mm ölçülerinde 197 kg/m³
yoğunluğundaki çelik kiriĢte iki saat yangın dayanımı istenmektedir. Buna göre
alçıpan kalınlığı kaç mm olmalıdır?
A) 15 mm
B) 20 mm
C) 25 mm
D) 30 mm

8.

AĢağıdakilerden hangisi çelik kolonların konstriksüyonlu kaplamasında en önce
yapılan iĢlemdir?
A) Ölçü almak
B) Yüzey teĢhisini yapmak
C) TC profillerini takmak
D) Alçı levhaları monte etmek

9.

Dört taraflı konstrüksiyonlu kolon kaplamada alçıpanlar TC profillerine kaç mm aks
aralıkları ile sabitlenir?
A) 300 mm
B) 150 mm
C) 100 mm
D) 200 mm

10.

Konstrüksiyonlu kiriĢ kaplamada alçıpanlar sabitlenirken SU borazan vidaları
profillere en az kaç mm girmelidir?
A) 5 mm
B) 15 mm
C) 20 mm
D) 10 mm

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “performans testi”ne geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bir arkadaĢınızla bu öğrenme faaliyetinde öğrendikleriniz ıĢığında bir uygulama
yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Evet

Hayır

Uygulamanın konstrüksiyonlu veya konstrüksiyonsuz
yapılmasına karar verdiniz mi?
Yüzeyin teĢhisini yaptınız mı?
Uygulanacak alçıpan kalınlığını belirlediniz mi?
Uygulanacak alçıpan çeĢidini belirlediniz mi?
Yüzey ölçüsü alarak profilleri hazırladınız mı?
Profillerin montajını yaptınız mı?
Alçıpanları ölçüsüne uygun hazırladınız mı?
Alçıpanların montajını yaptınız mı?
Derzlere file ve macun çektiniz mi?
Yüzey saten alçısı uygulaması yaptınız mı?
Ġkinci kat alçıpan kaplaması yaptınız mı?
Son kat veya boya iĢlemini yaptınız mı?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Alçı levha ile çelik yapı kaplamasını doğru ve kuralına uygun olarak yapabileceksiniz

ARAġTIRMA


YaĢadığınız çevrede çelik yapılara alçı levha ile kaplama yapma iĢlerinin niçin
ve nasıl yapıldığını araĢtırarak elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınıza
sununuz.

2. ÇELĠK YAPI ELEMANLARINA ALÇI
LEVHA ĠLE KAPLAMA
2.1. Çelik Yapı
2.1.1. Tanımı
TaĢıyıcı elemanları çelikten yapılmıĢ yapılara çelik yapı denir. Bu taĢıyan
elemanların, çeĢitli yapı malzemeleri ile kaplanmasına çelik yapı kaplaması denir.

2.1.2. ÇeĢitleri
Çelik yapılar hakkında genel bilgiyi birinci bölümde incelemiĢtik. Alçı levha ile
kaplaması yapılacak çelik yapı elemanlarının ana baĢlıkları Ģu Ģekildedir.






Çelik kolonlar
Çelik kiriĢler
Çelik duvarlar
Çelik döĢemeler
Çelik çatılar

Birinci bölümde çelik kolon ve çelik kiriĢlerin alçı levha ile nasıl
kaplanacağınıöğrendik. ġimdi de diğer çelik yapı elemanlarının nasıl kaplanacağını
öğreneceğiz.
2.1.2.1. Çelik Duvarlar
Esas yükü döĢeme kiriĢ ve kolonların taĢıyıp temellere ilettiği yapılarda bölme
amaçlı yapılan çelik iskeletli iç ve dıĢ duvarlardır.
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Çelik iskeletli iç bölme duvarları
Çelik iskeletli dıĢ duvarlar

ġekil 2.1: Çelik dıĢ duvarların kaplanması

Resim 2.1: Çelik duvarların kaplanması

2.1.2.2. Çelik DöĢemeler
Çelik döĢemelerin yapımında taĢıyıcı eleman olarak standart profiller kullanılır. Bu
döĢemelerin temel özelliği, taĢıyıcı profillerin ve arabalarına tekniğine uygun döĢenen
donatıların beton içinde kalacak Ģekilde oluĢturulmasıdır.
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Tonoz kesitli çelik döĢemeler
Düz kesitli çelik döĢemeler
Gusseli çelik döĢemeler
Alttan kiriĢli çelik döĢemeler

ġekil 2.2: Çelik döĢeme profilleri

ġekil 2.3: Çelik kiriĢ ve döĢeme örneği

Resim 2.2: Çelik döĢeme kaplaması

2.1.2.3. Çelik Çatılar
Çelik çatılar büyük açıklıkları geçmek için makaslar ve kafes kiriĢ sisteminde yapılır.



Makaslı çelik çatılar
Kafes kiriĢli çelik çatılar
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Resim 2. 3: Çelik çatılar

Resim 2. 4: Çelik çatılar

2.2. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapma Kuralları
Çelik yapı elemanlarının kaplanması iĢlemi, çelik yapı sistemlerinde olması gereken
performansları karĢılamalı ve bunun için standartlara uygun araç gereç, malzeme ve
uygulama tekniklerinin yapılması gerekir.
Bu sistem dıĢ cephelerde metal konstrüksiyon üzerine özel üretilmiĢ, dayanıklı; ĢiĢme
yumuĢama, çökme ve parçalanma yapmayan yangına dayanıklı alçı levhaların kaplanması ile
yapılır. Ġç cephelerde yangına, suya, yangın + suya dayanıklı diğer alçı levhaların
vidalanması ile oluĢur.
Çelik kolonlar ve kiriĢler bir önceki bölümde anlatıldığı gibi konstrüksiyonlu veya
konstrüksiyonsuz çelik kaplama sistemleri ile koruma altına alınmalıdır. Çelik yapıların iç
mekân bölme duvar, asma tavan kaplama iĢleri ve dıĢ duvar iç yüzey kaplama iĢlemleri
bölme duvar ve asma tavan uygulamalarında anlatıldığı gibi yapılır (Bölme Duvar ve Asma
Tavan Kaplama modülüne bakınız.).
Birinci bölümde çelik kolon-kiriĢlerin bölme duvar, tavan ve dıĢ duvarlar ile birleĢim
uygulamaları ayrıntılı bir Ģekilde anlatıldığı için bu bölümde dıĢ duvar dıĢ cephe kaplaması
uygulamaları anlatılacaktır.
Standartlara uygun çelik yapı sistemlerinin özellikleri Ģunlardır:
Bu sistemler, dıĢ cephe uygulamalarında TS 825’e uygun ısı yalıtım değerlerine
sahiptir.
Her türlü çelik yapı uygulamaları için uygun sistemlerdir.
Tesisatı gizleyerek uygun dekoratif alanlar yaratır. Tesisata müdahale etmek açısından
uygun ve kolay sistemlerdir.
Hafif olmasından dolayı binanın taĢıyıcı sistemine etkisi çok azdır. Çelik yapı
hareketlerine uyumludur.
Yangına dayanım, ses ve ısı yalıtımı gibi performans Ģartlarını karĢılayabilmektedir.
Minimum miktarda aksesuar ile uygulanır. Nakliye ve iĢçilikten tasarruf sağlar.
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Alçı levha ile çelik yapı kaplaması yapma da dikkat edilecek kurallar Ģunlardır:
Yatay ve dikey bölme (asma tavan ve bölme duvar) uygulamaları çelik kolon-kiriĢle
kaplandıktan sonra yapılmalıdır. Bu sayede konstrüksiyonlar kolaylıkla bir yüzeye
bağlanabilir; aksi takdirde bağlanmaları için çelik elemanlara kutu profil kaynatılması ve
iskeletin bu profillere vidalanması gerekecektir.
Ġç cephe uygulamalarında bölme duvar ve asma tavan sistemlerinde anlatıldığı gibi
uygulanır.
Bu sistemlerde DC ve DU profillerin çelik yapıya kolay ve hızlı bir Ģekilde
sabitlenmesi için kalın et kalınlığına sahip, kolon ve kiriĢlere daha ince et kalınlığına sahip
yardımcı profiller monte edilmelidir (Örneğin, köĢebent profiller).
DıĢ duvar iç yüzünde bulunan alçıpanlar tek, iki veya üç kat olarak metal
konstrüksiyona monte edilir. Ayrıca istenilen değerlere bağlı olarak araya mineral yün
yalıtım malzemeleri de koymak mümkündür. DıĢ duvarın iç yüzündeki alçıpan uygulaması
bölme duvar sistemlerinde anlatıldığı gibi yapılır (Alçıpan Bölme Duvar modülüne bakınız.)
Çeliğin yangına karĢı korunmasını sağlamak açısından yangına dayanıklı alçıpan veya
su + yangına dayanıklı alçıpan kullanılmalıdır.
DıĢ duvardan ısı ve ses yalıtımı için profiller arasına yalıtım malzemesi yerleĢtirilmesi
veya çift profilli sistemler tercih edilmelidir.
Çok katlı alçıpan kaplaması yapılarak veya DC profillerin aks aralıkları azaltılarak (40
veya 30 cm) dıĢ etkilere daha dayanıklı bir yüzey elde edilir.
DıĢ cephe sistemlerinde dikey profil olarak DC 75 veya DC100 kullanılmalıdır.
DıĢ cephe duvarı boĢluğu içerisine elektrik tesisatı vb. elemanlar monte edilebilir.
Tüm kablolar, DC profillerinde bulunan özel deliklerden kolayca geçirilebilir.
Ġstenilen performans Ģartlarının sağlanması için sistemlerde DIN 4102 -17’ye göre
yapı malzemesi sınıfı A, erime noktası >1000 ºC olan izolasyon malzemesi kullanılmalıdır.
Ġç ve dıĢ cephe arasındaki buhar basıncını dengede tutmak için buhar dengeleyici
yapıĢkan bant, metal alt konstrüksiyona sabitlenir.
DıĢ cephe duvarı alçıpan kaplamalarında vida aralıkları maksimum 25 cm mesafeli
olmalıdır.
DıĢ cephe sistemlerindeki kapı ve pencere detayları bölme duvar sistemlerinde
anlatıldığı gibi yapılır (Alçıpan Bölme Duvar modülüne bakınız.)
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ġekil 2.4: Sisteme genel bakıĢ

Ġç yüzeydeki alçıpan derz dolgusu ve yüzey iĢlemi bölme duvar sistemlerinde
anlatıldığı gibi yapılır.
DıĢ yüzeydeki derz dolgu iĢlemi özel dıĢ cephe harcı hazırlanarak derz yerlerine
uygulanır. Hava durumuna göre 6-24 saat beklenerek yüzey sıva iĢlemlerine baĢlanır. DiĢ
yüzey sıva harcı en fazla 2,5-3 mm kalınlığında olmalıdır. Bu Ģeklide yüzey son kat
uygulamalarına hazır hâle gelir.

2.2.1.Çelik Yapı Kaplamalarında Kullanılan Aksesuarlar
DıĢ cephe alçı levhaları: Çelik yapı dıĢ cephe kaplamalarına özel standartlara uygun
üretilmiĢ malzemelerdir. Sağlam, dayanıklı, ĢiĢme, yumuĢama, çökme ve parçalanma
yapmayan alçı levhalardır.
DC profili: Galvanizli sac profiller dikey konstrüksiyonun kurulmasında kullanılır.
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Buhar dengeleyici malzeme: Ġç ve dıĢ buhar basıncını dengelemek ve su izolasyonu
sağlamak amacıyla kullanılan hava koĢullarına dayanıklı özel bir bariyerdir.
Alçı levha vidası (DıĢ cephe için): Özel dizayn edilmiĢ vidalardır. Alçıpanların metal
konstrüksiyonlara vidalanmasında kullanılır.
SU borazan vida: DıĢ cephenin iç yüzeyindeki alçıpanların metal konstrüksiyona
vidalanmasında kullanılır.
Ġzolasyon bandı: Ses ve ısı yalıtımını tam olarak sağlamak için çerçeveyi oluĢturan
DC ve DU profillerin sırtına yerleĢtirilir.
DıĢ cephe alçıpanlarında kullanılan derz bandı: Derz yerlerine dıĢ cephe harcıyla
birlikte uygulanır.
Derz bandı: Alçıpanların derz yerlerine derz dolgu alçısı çekilmeden önce yapıĢtırılır.
DıĢ cephe harcı: DıĢ cephe sisteminde derz dolgu ve yüzey düzeltme harcı olarak
kullanılır.
Sıva filesi: DıĢ cephe harcını güçlendirmek amacıyla kullanılır.
Derz dolgu alçısı: Alçıpanların birleĢim yerlerindeki derzlerin doldurulmasında
kullanılır.
Uniflott: Alçıpanların birleĢim yerlerindeki derzlerin derz bandı uygulamadan
doldurulmasında kullanılır. Alçıpan yüzeylerde eksiksiz bir görünüm sağlar. Uygulamadan
sonra derz yüzeyine kâğıt bant spatula ile bastırılarak yapıĢtırılmalıdır.
Saten alçısı: Yüzeyi cam gibi parlak bir hâle getirerek plastik yağlı boya ve duvar
kâğıdı için uygun bir zemin oluĢturur.

2.3. Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapmada ĠĢ Sırası
2.3.1.Çelik Yapı Duvarı Kaplaması ĠĢ Sırası
DıĢ duvarın iç yüzündeki alçı levha uygulaması ile iç cephe bölme duvarlarda alçı
levha uygulaması bölme duvar sistemlerinde anlatıldığı gibi yapılır (Alçı Levha Bölme
Duvar modülüne bakınız.). DıĢ duvarın dıĢ yüzüne çelik yapı kaplaması iĢlem sırası
aĢağıdaki gibidir:







Yüzey teĢhisi yaparak yüzeyi kaplamaya hazır hâle getirmek
Ġstenilen dıĢ cephe duvar kalınlığını belirlemek
Yüzey ölçüsü alarak DC ve DU profillerini hazırlamak
DC ve DU profillerinin montajını yapmak
Ses yalıtım bandı çekmek
Profiller arasına izolasyon malzemesi çekmek
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Buhar dengeleyici malzemeyi çekmek
DıĢ cephe alçıpanlarının montajını yapmak
Hazırlanan dıĢ cephe harcını yüzeydeki alçıpanların arasındaki boĢluklara
uygulamak
Derz bandını beklemeden yerleĢtirmek
DıĢ cephe harcını yüzeye çekmek
Sıva filesi çekmek ve harcın içine gömmek
Son kat veya boyayı yüzeye uygulamak

2.3.2. Çelik Yapı DöĢeme Kaplaması ĠĢ Sırası
Çelik döĢemelerin asma tavan olarak alçı levha ile kaplanması asma tavan
uygulamalarında anlatıldığı gibi yapılır ve iĢlem sırası da aynıdır (Alçı levha kaplama
modülüne bakınız.).
Uygulamadaki fark: Asma tavanda alçı levhalar, tavan döĢemesine sabitlenmiĢ askı
çubukları yardımı ile profillere montajlanır; çelik yapı döĢemelerinde ise profiller askı
çubukları ile çelik yapı döĢeme elemanına tutturulur.

2.3.3.Çelik Çatı Kaplaması ĠĢ Sırası










Yüzey teĢhisi hazırlığını yapmak
DıĢ yüzey ölçüsü alarak OSB panellerini hazırlamak
OSB panellerinin çatı dıĢ yüzeyine montajını yapmak
OSB panellerinin üstüne tek kat ya da iki kat su yalıtım membranı sermek
Çatı kaplama malzemesi “shigle”ı mebranın üzerine kaplamak
Isı yalıtım malzemesini sermek
Çatı iç yüzeyine buhar kesici mebranı kaplamak
Seçilen alçı levhaları kuralına uygun kaplamak
Derz dolgusu ve son kat iĢlemi yapmak

2.4.Alçı Levha ile Çelik Yapı Kaplaması Yapılması
2.4.1.Çelik Yapı Duvar Kaplaması Yapılması

Çelik yapı dıĢ duvar dıĢ cephe kaplaması yapılmasında izlenecek yol aĢağıdaki gibidir.
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Profil montajı:

ġekil 2.5: Profil montajı

Ġstenilen dıĢ cephe duvar kalınlığına göre 75 cm ve 100 cm’lik profiller kullanılır. DU
75 veya DU 100 profilleri tavan ve taban profilleri olarak monte edilir. DC 75 veya DC 100
profilleri en fazla 60 cm’lik aralıklarla dikey olarak DU profillerine yerleĢtirilir ve profiller
birleĢim yerlerinden birbirlerine vidalanarak iç cephesi alçıpan olacak duvarın iskeleti
oluĢturulur. Profillerin alçıpana temas eden yüzeyine ses yalıtım bandı yapıĢtırılması tavsiye
edilir.
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Hava koĢullarına dayanıklı bariyer:

ġekil 2.6: Yalıtım ve bariyer çekimi

Profil aralarında izolasyon malzemesi yerleĢtirilmesinden sonra buhar dengeleyici
malzeme profil üzerine yapıĢtırılır. Montaj esnasında buhar dengeleyici yere temas ettiği
yerde
4–5 cm daha uzun bırakılmalıdır.
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DıĢ cephe plakası:

ġekil 2.7: DıĢ cephe plakası yerleĢtirilmesi

DıĢ cephe alçıpanı pürüzsüz yüzü dıĢa gelecek Ģekilde yatay olarak yerleĢtirilir.
Alçıpanlar profile 25 cm aralıklarla vidalanır. Montaj anında alçıpanlar arasında 3–5 mm
boĢluk derz için bırakılmalıdır.
Derz dolgusu:

ġekil 2.8: Derz dolgusu çekilmesi

41

Çimento ile dıĢ cephe harcı hacim olarak 1/1 oranında karıĢtırılmalıdır. Bu karıĢım,
sadece karıĢtırıcı makine kullanılarak yapılır. Hazırlanan harç alçıpanların arsındaki
boĢluklara uygulanır. Derz bandı derhâl derz dolgusuna yerleĢtirilir. Hava durumuna göre 6–
24 saat kuruma süresi beklenmelidir.
DıĢ cephe sıvası:

ġekil 2.9: DıĢ cephe sıvası yapımı

Çimento ile dıĢ cephe harcından oluĢan karıĢım, dıĢ cephe alçıpanlarının birleĢim
derzlerinin donmasından sonra bütün yüzeye istenilen kalınlıkta, 6x6 mm’lik diĢli spatula
kullanılarak yayılır. Bu iĢlemden sonra yayılmıĢ harç üzerine özel sıva filesi yerleĢtirilir ve
düz bir spatula ile filenin harç içine gömülmesi sağlanır. DıĢ cephe harcı en fazla 5 mm
kalınlığında olmalıdır.
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Son kat veya boya:

ġekil 2.10: Son kat veya boya

DıĢ cephe harcının kullanılmasından 24 saat sonra yüzey boyaya hazır hâle gelir.
Ġstenilen renk, fırça veya spatula kullanılarak boya ya da son kat uygulanır.

2.4.2.Çelik Yapı DöĢeme Kaplaması Yapılması

ġekil 2.11: Çelik döĢemelerin asma tavan olarak alçı levha ile kaplanması detay çizimi

Çelik kafes kiriĢler ile oluĢturulan döĢemelerin asma tavan olarak alçı levha ile
kaplanması asma tavan uygulamalarında anlatıldığı gibi yapılır ve iĢlem sırası da aynıdır
(Alçı Levha Kaplama modülüne bakınız.).
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Çelik kafes kiriĢler ile oluĢturulan döĢemeler, 16 mm kalınlıkta OSB veya fibercement
ile kaplanmaktadır. Fibercement levhalar üzerine, döĢemede ses yalıtımı amacıyla ses yutucu
Ģilteler serilmektedir. Bu Ģiltelerin üzerine isteğe göre parke ya da halı uygulaması
yapılmaktadır. Banyo, tuvalet gibi ıslak mekânlarda ise suya dayanıklı döĢeme
kaplamalarının üzerine, su yalıtımı uygulaması yapılarak seramikle kaplanmaktadır. DöĢeme
kiriĢlerinin oluĢturduğu boĢluklara ise taĢ yünü levhalar ve ekstürize polistren levhalar
serilerek iki kat arası ses yalıtımı sağlanmaktadır

ġekil 2.12: Çelik döĢemelerin asma tavan olarak alçı levha ile kaplanması detay çizimi

ġekil 2.13: Çelik trapez döĢemelere döĢeme altında asma tavan, döĢeme üstünde özel levhalar ile
kaplanması

ġekil 2.14: Çelik trapez döĢemelere döĢeme altında asma tavan, döĢeme üstünde özel levhalar ile
kaplanması
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2.4.3.Çelik Yapı Çatı Kaplaması Yapılması
Çelik yapı, eğimli çatı panelleri ve makaslarla oluĢturulan çatı strüktürü, 11 mm’lik
OSB panelleriyle kaplanmaktadır. OSB kaplama ile elde edilen bu yüzey üzerine, tek kat ya
da iki kat su yalıtım membranı serilmektedir. Çatı kaplama malzemesi olarak istenilen renk
ve dokuda, shingle, su yalıtım membranı üzerine kaplanmaktadır. Isı yalıtım malzemesi ise
tavan yoksa çatı panellerinin arasına, tavan varsa tavan üzerine serilerek uygulanmaktadır.
Tavan ya da çatı iç yüzeyi, buhar kesici membranlarla kaplandıktan sonra alçıpan levhalarla
kaplanmaktadır. Alçıpan levhaların birleĢim derzleri, alçı sıva ile doldurulduktan sonra boya
veya duvar kâğıdı ile kaplama yapılabilmektedir.

2.4.4.Derz Tekniği ve Yüzey Bitirme ĠĢlemi
Alçıpan sistemlerindeki iĢçilik ve bitmiĢ yüzey kalitesinin değerlendirilmesinde, derz
dolgu iĢlemleri ve son kat bitirme iĢlemleri en önemli değerlendirme kriterleridir. Derz ve
dolgu iĢlemlerinin doğru uygulanması sayesinde yüksek mukavemetli, çatlaklardan arınmıĢ,
düzgün yüzeyler elde edilecektir.
Derz dolgu malzemeleri:
Fugagips (derz alçısı) ile derz bandı kullanarak elle uygulama veya uniflott ile derz
bandı kullanmadan kâğıt bant ile derz dolgu iĢlemi yapılır.
Uygulama










Uygulama yapılacak yüzeyler toz, yağ vb. faktörlerden temizlenmelidir.
Kullanılacak el aletleri daima temiz tutulmalı, iĢlem sonrasında yıkanmalıdır.
Çok kat alçıpan kaplamalarında alt katların derzlerine dolgu yapılır.
Görünen vida baĢları sıva yapılarak kapatılır.
Tavsiye: En dıĢtaki alçıpan kaplamasının birleĢim derzlerini dolgu
malzemesinden bağımsız olarak kâğıt derz bandıyla düzleyiniz.
Alçıpan yüzeyine direkt boya uygulaması yapılacak ise emme durumunu
düzenlemek için tam yüzeyli özel astar malzemesi kullanılabilir.
Boya, duvar kâğıdı ya da seramik kaplama iĢlemleri öncesinde kâğıt ile
uygulanan malzemenin daha iyi yapıĢmasını sağlayan özel astar malzemeleri
uygulaması yapılabilir. Seramik uygulamaları için özel astar malzemesi
uygulandıktan sonra taraklı spatula ile sürülebilir.
Derz dolgu iĢleminden sonra buat deliği açma vb. iĢlemlerin önceden
tamamlanmıĢ olması gerekir. Aksi hâlde derzlerde çatlama yapabilir.

ĠĢlem sırasında sıcaklık / hava koĢulları:


Derz dolgu iĢlemleri, montaj yapılan mekândaki nem ve ısı değiĢikliklerinden
kaynaklanan genleĢme ve büzülmelerin beklenmediği zaman yapılmalıdır. Derz
iĢleminden sonra mekânın ani ısıtılmasından kaçınılmalıdır.
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Derz iĢlemi sırasında mekân sıcaklığı yaklaĢık 10°C'den az olmamalı ve ısı derz
iĢleminin iki gün öncesinden baĢlayarak iki gün sonrasına kadar olabildiğince
sabit tutulmalıdır.
Nem unsuru kurumayı önlediği ve derz aralıklarını artırdığı için mekândaki
zemin Ģap iĢlemi vb. ıslak döĢeme imalatları bitirilmiĢ olmalıdır.

Yangına dayanıklı bölme duvarlar:



Yangın emniyeti tekniği açısından plaka derzlerinin doldurulması ve vida
baĢlarının yangına dayanıklı macunla kapatılması gerekir.
Derz dolgu: Ġnce tabaka hâlinde özel yangına dayanıklı macun uygulanır ve özel
yangına dayanıklı derz bandı yerleĢtirilir. ĠĢleme ancak dolgu maddesi iyice
kuruduktan sonra devam edilir.

Yüzey bitirme iĢlemi:

Boya veya seramik kaplama uygulamalarından önce alçıpanlara astar çekilir.
Astar, boya/kaplama, sisteme göre belirlenir. Alçıpanlar üzerine aĢağıda
belirtilen tüm kaplamalar uygulanabilir.

Boya: Kullanım amacı ve talebe göre yıkamaya ve aĢınmaya karĢı dayanıklı
plastik esaslı boyalar, çok renk efektli boya maddeleri, yağlı boyalar, vernikli
mat boyalar, alkid reçine boyaları, polimerizasyonlu reçine boyaları, vernikli
poliüretan boyalar (PÜR), vernikli epoksi boyalar (EP).

Seramik kaplamalar

Duvar kâğıtları ve sıvalar: Uygulamadan sonra yeterli havalandırma yapılarak
hızlı bir Ģekilde kuruması sağlanır.

Derz dolgu iĢlemini takiben duvar yüzeyine satengips çekilmesi, boya
tüketimini azalttığı gibi boĢlukları doldurmaya yarar ve duvar kâğıdı
uygulamaları için de düzgün bir alt yüzey oluĢmasına imkân sağlar.
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Referans Tabloları

Tablo Referansları: The manual Plasterboard, Plasters and Drywal Systems.

Tablo 1: Çelik kiriĢler için kesit faktörler (konstrüksiyonlu)
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Tablo 2: Çelik kiriĢler için kesit faktörleri (konstrüksiyonlu)

48

Tablo 3: Çelik kiriĢler için kesit faktörleri (konstrüksiyonsuz)
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Tablo
4: Çelik kiriĢler için kesit faktörleri (konstrüksiyonsuz)
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Tablo 5: Yangın dayanım sürerleri (konstrüksiyonlu)
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Tablo 6: Yangın dayanım sürerleri (konstrüksiyonsuz)
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin belirleyeceği boyutlara göre çelik yapıya alçıpan kaplamasını
standartlara uygun olarak yapınız.
ĠĢlem Basamakları
Öneriler
 Bu iĢlem sırasında yüzeyin teĢhisini
yaparak yüzeyi kaplamaya hazır hâle
getiriniz ve istenilen dıĢ cephe duvar
kalınlığını belirleyiniz.
 Yüzeyi teĢhis ediniz.
 Bu modülde verilen standart ve uygulama
ölçülerine dikkat ediniz. Teknik tablo ve
standartları üretici firmalardan sürekli
takip ediniz.
 Bu iĢlem sırasında uygulama yapılacak
yüzeyin ölçüsünü alarak DC ve DU
 Ölçü alınız.
profillerini ve buna göre de özel dıĢ cephe
alçı levhaların profillere göre ölçüsünü
alarak hazırlayınız.
 Ölçülerine uygun olarak hazırlanan DU
75 veya DU 100 profillerini tavan ve
taban profilleri olarak monte ediniz. DC
75 veya DC 100 profillerini en fazla 60
 TaĢıyıcı konstrüksiyonun montajını
cm’lik aralıklarla dikey olarak DU
yapınız.
profillerine yerleĢtiriniz ve birbirlerine
vidalayarak iç cephesi alçıpan olacak
duvarın iskeletini oluĢturunuz. Profillerin
alçıpana temas eden yüzeyine ses yalıtım
bandı yapıĢtırınız.
 DıĢ cephe alçı levhalarının teknik
özelliklerini öğreniniz. Profil aralarına
izolasyon malzemesi yerleĢtiriniz ve
buhar dengeleyici malzemeyi profil
üzerine yapıĢtırınız. DıĢ cephe alçıpanı
 Alçı levhaların montajını yapınız.
pürüzsüz yüzü dıĢa gelecek Ģekilde yatay
olarak yerleĢtiriniz. Alçıpanları profillere
25 cm aralıklarla vidalayınız. Montaj
anında alçıpanlar arasında 3–5 mm boĢluk
derz için bırakınız.
 Hazırlanan dıĢ cephe harcını yüzeydeki
alçıpanların arasındaki boĢluklara
uygulayınız. Derz bandını beklemeden
yerleĢtiriniz. Hazırladığınız dıĢ cephe
 Derz ve son kat iĢlemini uygulayınız.
harcını yüzeye çekiniz ve sıva filesini
harcın içine gömerek çekiniz.
 Son kat veya boya iĢlemini yüzeye
uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
.
1.

AĢağıdakilerden hangisi çelik yapı sistemlerinden değildir?
A) Çelik kolonlar
B) Çelik kiriĢler
C) Çelik döĢemeler
D) Çelik temeller

2.

AĢağıdakilerden hangisi çelik yapı kaplama sistemleri özelliklerinden değildir?
A) TS 825’e uygun ısı yalıtım değerlerine sahiptir.
B) Yangın, ses, neme karĢı yalıtım performanslarını karĢılayamamaktadır.
C) Nakliye ve iĢçilikten tasarruf sağlar.
D) Tesisatı gizleyerek uygun dekoratif alanlar sağlar

3.

AĢağıdakilerden hangisi çelik iskeletli döĢeme çeĢitlerinden değildir?
A) Kafes giriĢli çelik döĢemeler
B) Tonoz kesitli çelik döĢemeler
C) Düz kesitli çelik döĢemeler
D) Gusseli kesitli çelik döĢemeler

4.

AĢağıdakilerden hangisi çelik çatı döĢeme çeĢitlerindendir?
A) Kafes kiriĢli çelik çatılar
B) Tonoz kesitli çelik çatılar
C) Düz kesitli çelik çatılar
D) Gusseli kesitli çelik çatılar

5.

Kaplamanın dıĢ etkilere dayanıklı olması için DC profilleri aks aralıkları kaç cm
olmalıdır?
A) 20–30 cm
B) 30–40 cm C) 40–50 cm D) 10–20 cm

6.

DıĢ cephe kaplamalarında vida aralıkları maksimum kaç cm olmalıdır?
A) 35 cm B) 20 cm
C) 30 cm
D) 25 cm

7.

Derz dolgu iĢleminden ne kadar süre sonra yüzeye sıva iĢlemine baĢlanır?
A) 6–10 saat
B) 10–24 saat C) 6–24 saat D)6–12 saat

8.

Yüzeye sıva harcı en fazla kaç mm kalınlıkta uygulanmalıdır?
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9.

A) 3 mm B) 5 mm
C) 7 mm
D) 8 mm
DıĢ yüzey kaplamalarda DC profiller kaç cm uzunluğunda olmalıdır?
A) 75–100 cm B) 50–100 cm C) 50–75 cm D) 25–50 cm

10.

DC profilleri en fazla kaç cm’lik aralıklarla DU profillerine montajlanmalıdır?
A) 50 cm B)60 cm
C)70 cm
D) 80 cm

11.

DıĢ duvarın dıĢ cephesinde alçıpanlar profillere kaç cm aralıklarla vidalanır?
A)15 cm B) 20 cm
C) 25 cm
D) 30 cm

12.

Montajda alçı levhalar arası derz boĢluğu kaç mm olmalıdır?
A) 1–2 mm
B) 5–7 mm
C) 3–5 mm
D)4–6 mm

13.

Çelik çatı kaplamalarında su yalıtım mebranı malzemeleri nereye konulmalıdır?
A) OSB Panellerinin altına
B) Isı yalıtım malzemesinin üstüne
C) OSB panellerinin üstüne
D) Shingle malzemesinin üstüne

14.

Son kat veya boya, dıĢ cephe harcının kullanılmasından kaç saat sonra
uygulanmalıdır?
A) 12 saat
B) 6 saat
C) 18 saat
D) 24 saat

15.

Derz dolgu iĢlemi sırasında mekân sıcaklığı en az kaç derece olmalıdır?
A) 20 derece
B) 15 derece C) 5 derece
D) 10 derece

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Dersin Adı
Amaç

Konu

Zaman

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ġç
Mekân
Dekorasyon
ve
Öğrencinin
Kartonpiyer
Alçı levha ile çelik kolon ve kiriĢ
kaplaması yapmak, alçı levha ile çelik yapı Adı Soyadı
kaplaması yapmak
Alçı Levha ile Çelik Kolon ve KiriĢ
Kaplaması Yapma, Alçı Levha ile Çelik Sınıf / Nu.
Yapı Kaplaması Yapma
BaĢlangıç saati
BitiĢ saati
Toplam süre
Değerlendirme Ölçütleri
Evet
Uygulamanın konstrüksiyonlu veya konstrüksiyonsuz
yapılmasına karar verdiniz mi?
Yüzeyin teĢhisini yaptınız mı?
Uygulanacak alçıpan kalınlığını belirlediniz mi?
Uygulanacak alçıpan çeĢidini belirlediniz mi?
Yüzey ölçüsü alarak profilleri hazırladınız mı?
Profillerin montajını yaptınız mı?
Alçıpanları ölçüsüne uygun hazırladınız mı?
Alçıpanların montajını yaptınız mı?
Derzlere file ve macun çektiniz mi?
Yüzey saten alçısı uygulaması yaptınız mı?
Ġkinci kat alçıpan kaplaması yaptınız mı?
Son kat veya boya iĢlemini yaptınız mı?
Yüzeyin teĢhisini yaparak istediğiniz dıĢ cephe duvar
kalınlığını tespit ettiniz mi?
Uygulama yapılacak yüzeyin ölçüsünü aldınız mı?
DC ve DU profillerini ölçüsüne uygun hazırladınız mı?
DıĢ cephe alçı levhalarının profillere göre ölçüsünü
aldınız mı?
DıĢ cephe alçı levhalarını ölçüsüne uygun hazırladınız
mı?
DU 75 veya DU 100 profillerini tavan ve taban profilleri
olarak monte ettiniz mi?
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Hayır

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Profillerin alçıpana temas eden yüzeylerine ses yalıtım
bandı yapıĢtırdınız mı?
Profil aralarına izolasyon malzemesi yerleĢtirdiniz mi?
Buhar dengeleyici malzemeyi profil üzerine yapıĢtırdınız
mı?
Alçıpanları profillere 25 cm’lik aralıklarla vidaladınız
mı?
Montaj anında alçıpanlar arasında 3–5 mm boĢluk derz
için boĢluk bıraktınız mı?
DıĢ cephe harcını yüzeydeki alçıpanların arasındaki
boĢluklara uyguladınız mı?
Derz bandını beklemeden yerleĢtirdiniz mi?
Hazırladığınız dıĢ cephe harcını yüzeye çektiniz mi?
Sıva filesini harcın içine gömerek çektiniz mi?
Son kat veya boya iĢlemini yüzeye uyguladınız
mı?
Toplam Evet ve Hayır cevap sayıları

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
D
A
A
D
B
C
B
D
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

D
B
A
A
B
D
C
B
A
B
C
C
C
D
D
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA



ACIER CONSTRUCTION, Les Cahiers D’acier Construction



ALÇI VE ALÇIPAN ÜRETĠCĠ FĠRMALARI ÜRÜN KATALOGLARI
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