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İnşaat Teknolojisi
Ahşap Yapı Sistemleri
Ahşap Tavan Kaplama
Bu modül; döşenecek yüzeyi hazırlama, tavan kaplama
elemanlarını monte etme ve tavan kaplama
elemanlarının yüzey işlemleri ile ilgili bilgilerin verildiği
öğrenme materyalidir.
40/24(+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)
Ahşap tavan kaplamalarını yapma
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında döşenecek yüzeyi
hazırlayabilecek, tavan kaplama elemanlarını monte
edebilecek ve tavan kaplama elemanlarının yüzey
işlemlerini yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Amaçlar
1. Döşenecek yüzeyi hazırlayabileceksiniz.
2. Tavan kaplama elemanlarını monte
edebileceksiniz.
3. Tavan kaplama elemanlarının yüzey işlemlerini
yapabileceksiniz.
Ortam: Ahşap atölyesi
Donanım: Seyyar sunta ve açılı kesim makinesi, çekiç,
ahşap tokmak, ütü, zımpara (titreşimli) makinesi, sert
ahşap veya fiber takoz ve ekipmanlar
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Ahşap kaplama, insanlığın her döneminde mekânları süslemiş ve zenginleştirmiştir.
Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı çağımızda da insanlar ahşaba ilgilerini azaltmamışlardır.
Hatta herkesin kolay ulaştığı bir malzeme olmaktan çıkmıştır. Artık zengin insanların
mekânlarında daha çok kendisine yer bulmuştur. Bütün bu sebepler, her türlü ahşap ve ahşap
kaplama işçiliğinin önemini daha da artmıştır. Günümüzde yerli ve yabancı ahşap mamüller
çoğalmış; yer, duvar ve tavan kaplamacılığında standart malzemeler kullanılmaya
başlanmıştır. Üretimde zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Ahşap kaplamaların
montajcılığı eğitimi ayrıca önem kazanmıştır. Buy sebeple yapmanız gereken, ahşap
kaplamaların montajları ile ilgili teknik bilgi ve becerilerinizi geliştirmektir. Ayrıca
teknolojik gelişmeleri takip ederek montaj araçlarını kullanma, yeni ürün özelliklerini bilme
ve uygun araçları kullanarak montaj becerilerinizi geliştirmelisiniz. Piyasa, işini iyi yapan
nitelikli insanları aramaktadır.
Bu modül ile döşenecek yüzeyi hazırlama, tavan kaplama elemanlarını monte etme ve
tavan kaplama elemanlarının yüzey işlemleri ile ilgili becerileri kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ
Ahşap kaplama yapılacak yüzeyi hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ahşap kaplama yapılacak yüzeyin hangi nitelikte olacağını, uygun olmayan
yüzeylerin nasıl hazırlandığını çevrenizde araştırınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DÖŞENECEK YÜZEYİ HAZIRLAMA
1.1. Temizlik
Ahşap kaplama yapılacak tavanın rutubetten arındırılması, konstrüksiyon
bozukluklarının tamir edilmesi ve kaplama elemanlarının monte edilebilmesi için uygun hâle
getirilmesi çalışmalarıdır.

1.2. Kot
1.2.1. Tanımı
Zemin veya bilinen bir noktaya göre ahşap kaplama yapılacak yüzeyin yüksekliğinin
kot alma araçlarıyla belirlenmesidir.
Ahşap tavan kaplamanın doğru ve istenilen nitelikte olması, doğru ölçü alma ile
başlar.

1.2.2. Çeşitleri


Hortumlu su terazisi ile kotlama



T şablonla kotlama (Zemin düzgün ise)



Lazer ışınla kotlama
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları
 Tesviye için kot alınız.

Öneriler
 Gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız.
 Tavan yüksekliğini işaretlerken yerin
düzgünlüğünü kontrol ediniz.
 Hortumlu su terazisini kullanırken
suyunun dökülmemesine dikkat ediniz.
 Kotlamayı işaretlerken hortumdaki
suyun hareketsiz olmasını
unutmayınız.
 Izgara kirişlerinin yataylığı için iplerin
gerginliğinin önemini unutmayınız.
 Duvar yüksekliğini duvar yüzeyinde
yerden 1 m yükseklikte bir noktaya
kırmızı kalemle işaretleyiniz.
 X hortuma suyu çeşmeden değil su
dolu bir kaptan doldurunuz.
 X hortumun kırık olmamasına dikkat
ediniz.
 X hortumun bir ucunu işaretlediğiniz
sabit noktada tutunuz, diğer ucunu
taşıyarak kodlama yapınız.
 İşaretlediğiniz yükseklik çizgisini
diğer duvar yüzeylerine taşımak için
hortumlu su terazisinin bir ucunu
tutunuz. Diğer ucunu da taşıma
yapacağınız duvara tutunuz ve su
hareketsiz hâldeyken işaretleyiniz.

 Gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız
(hortumlu su terazisi).

 Hotumlu su terazisi ile ızgara kirişlerin
kotlamasını yapınız.

 Tavan yüksekliğini duvarın birine kalem
ile işaretleyiniz.
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 İşaretlediğiniz duvar yüzeyindeki
işaretlerin arasında gergin ip çekerek
ızgaraların döşenme yüksekliklerini
belirleyiniz.
 Tavan yüksekliğini ayarlamak için T
şablonu tutarak ızgara yüksekliğini
ayarlayınız.
 Özellikle tavan orta yerlerinde olası
sarkmaları önlemek için T şablonla
ortalardaki ızgaraları da ayarlayınız.
 Hortumlu terazi ile bu kotu diğer

Ahşap şablonu işin doğruluğu
duvarlara taşıyınız.
yönünden tam terazisinde tutmayı
unutmayınız.
Not: Hortumla kotlama tavana yakın yerden  Duvar kenarındaki ızgara kirişlerini
alınmaz. Tabandan 1 m alınarak işaretlenir.
vida ve dübelle tutturunuz.
 Tavan ızgara ve askı kirişlerini çakma
sırasında oynamalardan dolayı ölçü
bozulmaları olabileceğinden dikkatli
çalışınız.
 X kaplama işi bittikten sonra kenarlara
ve köşelere süpürgelik veya çıta
çakınız.

 Hortumlu terazi ile bu kotu diğer
duvarlara taşıyınız.
Not: Hortumla kotlama, tavana yakın yerden
alınmaz. Tabandan 1 m alınarak işaretlenir.

 Tavan kiriş yüksekliklerini T şablon ile
kontrol ediniz.
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 Duvar kenarındaki ızgara kirişlerini
duvara takozlu veya dübelli (çivi, vida)
tesbitini yapmadan önce yataylığını
kontrol ediniz.

 Duvar kenarındaki ızgara kirişlerinin
duvara takozlu veya dübelli (çivi, vida)
tesbitini yapınız.
Not: Ahşaplar duvara çivi ile tutturulmaz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
2. Hotumlu su terazisi ile ızgara kirişlerin kotlamasını yaptınız mı?
3. Tavan yüksekliğini duvarın birine kalem ile işaretlediniz mi?
4. Hortumlu terazi ile bu kotu diğer duvarlara taşıdınız mı?
5. İşaretlediğiniz duvar yüzeyindeki işaretlerin arasına gergin ip
çektiniz mi?

6. Tavan kiriş yüksekliklerini T şablonla kontrol ettiniz mi?
7. Duvar kenarındaki ızgara kirişlerini duvara vida ile dübelleyerek
tutturdunuz mu?

8. Toplam
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tavan yüksekliği, önce metre ile duvarın birine işaretlenir. ( )
Tavan yüksekliği, hortumlu su terazisi ile diğer duvarlara taşınır. ( )
Duvara monte edilecek ızgara kirişler, takozlu veya dübelli tesbit edilir. ( )
Duvara işaretlenen yükseklikler arasına gergin ip çekilir. ( )
Izgara kirişler ipe göre monte edilir. ( )
Izgara kirişlerin yükseklik kontrolü ya ipe göre ya da T şablon ile yapılır. ( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Ahşap kaplama elemanlarını monte edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ahşap tavan kaplama elemanlarından piyasadaki mamul malzemeleri, kaplama
uygulama özelliklerini ve uygulamada kullanılan araçları çevrenizde araştırınız.



Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. TAVAN KAPLAMA ELEMANLARINI
MONTE ETME
2.1. Desen
2.1.1. Tanım
Müşterinin isteklerine veya projeye göre kaplama elemanlarının değişik biçimlerde
montajına desen denir.

2.1.2. Çeşitleri
2.1.2.1. Kontrplak Çıtalı Tavan Kaplamaları
Izgara kirişler üzerine kontrplak tablaların çivi ile çakılarak ek yerlerinde çıtalarla
kapatıldığı bir uygulama şeklidir. Ucuz ve basit olan eskiden çok uygulanan bir tavan
kaplama şeklidir. Çizimde görüldüğü (çizim yapılacak) gibi kontrplak birleşim yerlerinin
güzel görünümü için ek yerlerine çeşitli kesitlerde çıtalar monte edilerek görünüm güzelliği
sağlanmış olur. Kontrplak ek yerleri, ızgara üzerine denk gelecek şekilde ayarlanır.



Kontrplak kaplanmış çıtalı tavan kesiti
Kontrplak üzerine çıtalı tavan kaplama

1.1.2.2. Doğal Ağaç Desenli Tavanlar
Tamamen ahşabın tabii görünümünün ortaya koyduğu desenlerdir. Kinişli, kanallı
geçmelerle montajlar yapılır. Düz, bombeli ve köşeli şekiller verilerek ahşap desenleri
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zenginleştirilir. Ayrıca geometrik şekiller oluşturularak yapılan kaplamalarla çeşitli desenler
oluşturulabilir.
2.1.2.3. Kaplamalı Ahşap Plaka Tavan Kaplamalar
Kaplamalı ahşap plakaların tavan ızgaralarına monte edilmesi ile oluşan desenlerdir.
Ek yerleri mutlaka ızgara üzerine denk getirilmelidir.

2.2. Izgara
2.2.1. Tanımı
Tavana kaplanacak ahşap kaplamayı taşıyacak, tavan açıklığına göre kesit ölçüleri
değişen 40, 50 veya 60 cm aralıklarla duvara monte edilen ahşap kirişlere ızgara denir. Kiriş
araları, kaplama malzemesinin imalat boyu da dikkate alınarak ayarlanabilir.

2.2.2. Çeşitleri
2.2.2.1. Ahşap İskelet ve Ahşap Çatı Izgaraları
Ahşap iskelet ve çatılarda tavan ızgaraları, genelde iskeletin veya çatının kendi
elemanlarına monte edilir. Izgara tesviyelerini (yatay) su terazisi ile kontrol etmeyi
unutmamak gerekir. Izgara kirişlerinin boyları, düz bindirme ek ile birleştirilerek uzatılır.

2.2.3. Asma Tavan Izgaraları
Betonarme döşemeye mevcut ahşap iskelet yapıya veya çatı elemanlarına askı
elemanları ile (ahşap veya çelik) bağlantılı yapılan ızgaralardır. Izgara kirişlerine askı
bağlantılarıyla asılarak taşıtılır. Izgaraların sallanmaması için ızgara kirişleri üstten bağlantı
parçaları ile 900 olacak şekilde takviye edilerek hem sallantı önlenir hem de ızgaranın
gönyesinin bozulmaması sağlanmış olur. Kaplama parçaları ızgaraya çakılacağından
ızgaranın oynamaması gerekir. Asma tavanlar, betonarme tavan görüntüsünden kurtulmak
veya tavana güzel bir görünüm kazandırmak için uygulanır. Bazen çok yüksek olan loş
boşluğu gidermek, ısınma durumunu ayarlamak için yapılan çözümlerden biridir. Burada
askı kirişleri (ahşap veya çelik parçalarla) çatı kirişlerine vida veya çivi ile tespit edilir.

2.2.4. Betonarme Döşeme Izgaraları
Betonarme tavan görüntüsünün istenmediği ve ahşap kaplama tavan istenen yerlerde
döşemeye ahşap takozlarla monte edilen ızgaralardır (lambrilerdeki ızgara uygulamaları
gibi). Yaklaşık 50-60 cm aralıklarda döşenir. 2,5x5cm kesitinde ahşap parçalardan yapılır.

2.3. Tavan Kaplama Elemanları
Tavan kaplama elemanları; altyapıyı oluşturan elemanlar ve kaplama malzemelerinden
oluşur.
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2.3.1. Döşeme Kuralları








Kullanılacak ızgara ve kaplama malzemeleri; çatlak, aşırı budaklı ve çarpık
olmamalıdır.
Kaplama malzemeleri, ızgara kirişlerine galvanizli çivilerle çakılmalıdır.
Kaplama tahtaları, bir önceki tahtaya doğru itilerek çakılmalıdır.
Kaplama tahtaları, erkek kinişten bir önceki tahtaya doğru eğimli olarak
çakılmalıdır.
Boydan eklemeler, çok dikkatli ve boşluk olmayacak şekilde yapılmalı; kesim
işleri düzgün ve gönyesinde olmalıdır.
Döşeme yapılırken ahşap elyaf motifleri dikkate alınmalıdır.
X kaplama tahtaları arasına tutkal sürülmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ahşap kaplama elemanlarını monte ediniz.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kontrplak kaplanmış çıtalı tavan kaplaması
yapınız.

 Ahşap kaplama elemanlarının birleştirme
şekillerini yapınız.

 Bindirme ekli ahşap tavan kaplaması
yapınız.
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 Gerekli araç gereçleri hazırlayınız.
 Kontrplak kaplanmış tavanda
birleşim yerlerinin çeşitli görünüşlere
sahip çıtalarla desen oluşturunuz.
 Farklı profildeki çıtaları desen
oluşturmak için aynı tavanda
kullanınız.
 Lambri çıtalarını değişik şekillerde
işleyiniz.
 Çıtalara uygun birleştirme şekilleri
yapınız.
 Birleşim şekli ve çıta şekilleri ile
desen oluşturunuz.
 Bindirme ekli lambri çıtalarla tavan
kaplaması yapınız.
 Bindirme ekli ahşap tavan kaplamayı
tamamlayıp duvar tavan birleşim
yerine köşe profil ahşap çıtasını
monte ediniz.
 Kaplamalı ahşap plakaları tavana
monte ediniz.
 Ahşap çatıya ahşap tavan kaplama
ızgara kirişlerini monte ediniz.
 Ahşap çatıya ahşap tavan kaplama
ızgara kirişlerini ortalama 50 cm
aralıklarla monte ediniz.
 Izgara kirişlerinin seviye kontrolünü
sağlamak için belirlenmiş kotlara
göre ip çekiniz.
 İpi gergin çekiniz.
 İp ile ızgara kirişlerinin temas
noktalarında 1-2 mm boşluk olacak
şekilde seviye kontrolü yapınız.
 Izgara kirişlerini üstten bağlantıları
ile birbirine bağlayarak yana
hareketlerini önleyiniz.
 Tavan ızgara ve askı kirişleri çakma
anında olası oynamalardan dolayı
ölçü bozulmaları olabileceğinden
dikkatli çalışınız.

 Ahşap konstrüksiyona tavan kaplama
ızgara kirişlerinin montajını yapınız.
 Izgara kiriş aralıklarını kaplama
malzemesi özelliğini de dikkate
alarak 40-50-60 cm ayarlayınız.

 Bindirme ekli ahşap tavan kaplaması
yapınız.

 Kaplamalı ahşap plaka desenli tavan
kaplama yapınız.

 Ahşap çatıya tavan kaplama ızgaralarının
montajını yapınız.
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 Ahşap çatıya tavan kaplama ızgaralarının
montajını yapınız.

 Tavan kaplama ızgara kirişlerinin seviye
kontrolünü ip çekerek yapınız.

 Ahşap çatıya tavan kaplama ızgaralarnın
montajını yapınız.
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 Betonarme tavana asma tavan
kirişlerini monte ediniz.
 Ahşap tavan kaplaması için ızgara
kirişlerini asma tavan kirişlerine
monte ediniz.
 Betonarme tavana ızgara kirişlerini
monte ediniz.
 Izgara kirişlerini çivi veya cıvata ile
monte ediniz.
 Asma çatı kirişlerine askı çıtalarını
(askı kadranlarını) monte ediniz.
 Askı çıtalarını 40-50 cm aralıklarla
aynı seviyede monte ediniz.
 Ahşap tavan kaplama kirişlerini askı
çıtalarına monte ediniz.
 Tavan kaplama ızgara kirişlerinin
eklenmesini, düz bindirme ek olarak
yapınız.
 Bindirme mesafesini en az 50 cm
yapınız.
 Markalamayı doğru yaptığınızdan
emin olunuz.
 Boy kesimi yapılan kaplama
malzemesini, alın birleşiminin
problemsiz olması için çok düzgün
kesiniz.
 Ahşabı makine sehpasına gönyesinde
yerleştiriniz.
 Ahşap kaplama malzemesi boy
kesimini yapınız.
 Tavan kaplamasını ızgaralara monte
ediniz.
 Montajın sağlıklı olması için kaplama
malzemesini bir öncekine iyice
sıkıştırarak monte ediniz.
 Kaplama malzemesini tüm ızgara
kirişlerine monte ediniz.
 Ahşap kaplama elemanlarını, erkek
zıvanadan galvanizli çivi ile ızgara
kirişlerine çakınız.
 Çivili montajda çivi başlarının
görünmemesi için çiviyi kaplama
malzemesi yönünde açılı olarak
çakınız.
 Bir sonraki kaplama malzemesinin
çivi başlarını kapatmasını sağlayınız.

 Tavanın tamamını bu usulle
kaplayınız.

 Ahşap konstrüksiyona tavan kaplama
ızgara kirişlerinin montajını yapınız.

 Betonarme tavana ahşap tavan kaplaması
için ızgara kirişlerinin montajını yapınız.

 Betonarme tavana takozlarla ızgara
kirişlerinin montajını yapınız.
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 Asma çatılı tavana ahşap kaplama
ızgaralarının montajını yapınız.

 Tavan kaplama ızgara kirişlerini ekleyiniz.

 Tavan kaplama ızgara kirişlerini ekleyiniz.
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 Kaplama tahtalarını makinede kesiniz.

 Kaplama tahtalarını makinede kesiniz.

 Kaplama malzemesinin ızgara kirişlerine
montajını yapınız.
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 Kaplama
malzemesinin
kirişlerine montajını yapınız.

ızgara

 Kaplama
malzemesinin
kirişlerine montajını yapınız.

ızgara
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet Hayır

1. Gerekli araç gereçleri hazırladınız mı?
2. Tavan yüksekliğini hortumlu su terazisi ile duvara işaretlediniz mi?
3. Tavan ızgara kirişlerini çatı veya ahşap iskeletin kendisine çaktınız
mı?

4. Izgara kirişlerini, düz bindirme ile eklediniz mi?
5. Izgara kirişlerin sağa sola kaçmaması için ip çektiniz mi?
6. Asma tavan yüksekliğini hortumlu su terazisi ile duvara işaretleyip
karşılıklı ip çektiniz mi?

7. Çektiğiniz ipe gore askı boylarını kesip askıları taşıyıcı elemanlara
monte ettiniz mi?
8. Kaplama malzemelerinin uçlarını seyyar sunta kesme makinesinde
kestiniz mi?
9. Çivileri erkek zıvanadan bir önceki kapalamaya doğru eğik çakıp çivi
başlarını gizlediniz mi?

10. Tavan köşe yerlerini köşe çıtası ile kapadınız mı?
Toplam

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ahşap iskelet ve ahşap çatılı tavanlarda, ızgara kirişleri tavanın kendi elemanlarına
çakılır. ( )
Ahşap iskelet ve ahşap çatılı tavanlarda tavan yüksekliği, hortumlu su terazisi ile
duvarlara taşınır. ( )
Boyları yetmeyen ızgaralarda çift sıra geçilir. ( )
Izgara kirişlerin düzenli olması için ip çekilir. ( )
Asma tavanlarda yükseklikler hortumlu su terzisi ile belirlenir. ( )
Askı bağlantı boyları, ip çekildikten sonra belirlenir. ( )
Boyları yetmeyen ızgaralarda düz bindirme uygulanır. ( )
Izgara araları aynı olmalıdır. ( )
Izgara sarkmalarına karşı takviye yapılır. ( )
Izgaralar, betona takozlu veya dübelli tespit edilir. ( )
Izgara kirişler 5X5 ölçüsünde olur. ( )
Izgaralar, parça köşebent demir ile betona tutturulur. ( )
Izgara araları yaklaşık 50 - 60 cm olur. ( )
Ahşap kaplama elemanları erkek zıvanadan galvanizli çivi ile çakılarak
monte edilir. ( )
Kaplama elemanları bir önceki elemana doğru eğimli olarak çakılarak
monte edilir. ( )
Tavan kaplama elemanlarının çakılması lambrilerde olduğu gibidir. ( )
Çakma işleminde çivi başlıklarının gizlenmesi gerekmez.( )
Kaplama elemanları, çakma işlemi bittikten sonra duvar diplerine
köşe çıtası çakılır.( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ-3
AMAÇ
Tavan kaplama elemanının yüzey işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ahşap tavan kaplama elemanının yüzey işlemlerini piyasada araştırınız.



Topladığınız bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TAVAN KAPLAMA ELEMANININ
YÜZEY İŞLEMLERİ
3.1. Zımpara Yapma
Ahşap yüzeylerdeki pürüzlerin çeşitli zımparalar kullanarak temizlenmesine zımpara
yapma denir.
Zımpara, el ile veya makine ile yapılabilir. Küçük ve basit işlerde el ile zımpara
yapılır. El ile zımpara yapmak zordur ve yapılan iş, istenilen nitelikte olmayabilir. Büyük
işler ise el makinesi ile veya bant zımpara makinesi ile yapılır. Makinelerle zımpara, daha
nitelikli yapılır.

Resim 3.1:Titreşimli ütü zımpara makinesi
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3.1.1. Kuralları





Zımpara, dengeli ve yüzeyin özelliğine uygun yapılmalıdır.
Zımpara hareketi, ahşap liflerine paralel olmalıdır.
Zımparalama; ahşap yüzeyindeki pürüz kalınlığına göre önce kalın dişli, sonra
ince dişli zımpara ile yapılmalıdır.

3.2. Ahşap Koruyucu
3.2.1. Tanımı
Ahşabı su, rutubet ve haşeratın zararlarına karşı koruyan kimyasallara ahşap koruyucu
denir.

3.2.2. Özellikleri






Ahşabı rutubetin zararlarına karşı korur.
Ahşabı çürümeye karşı korur.
Ahşabı haşeratın zaralarına karşı korur.
Ahşabı çalışmaya (ahşabın eğilmesi veya burulması vb.) karşı korur.
Bez, fırça, rulo, makine ile uygulanabilir.

3.2.3. Kullanıldığı yerler










Ahşap doğrama ve kaplamalarda
Ahşap mobilyalarda
Ahşap direklerde
Gemi, sandal ve tekne vb. deniz araçlarında
Liman ve iskelelerde
Ahşap yapılarda
Ahşap çatılarda
Ahşap süs eşyalarında
Ahşabın kullanıldığı her yerde kullanılır.

3.3. Dolgu Verniği
3.3.1. Tanımı
Ahşap lifleri arasındaki boşluğu ve ahşap yüzeyindeki gözenekleri doldurarak ahşap
yüzeyinin pürüzsüz hâle gelmesini sağlayan kimyasal maddelerdir.

22

Dolgu verniği, aynı zamanda ahşaba son görüntüsünü vermek ve korumak amacıyla
son olarak ahşaba uygulanan verniğe zemin hazırlar. Dolgu verniği, ahşap koruyuculardan
sonra uygulanır. Bez, fırça, rulo veya tabanca (makine) ile uygulanabilir.

3.3.2. Çeşitleri



Selülozik dolgu verniği
Sentetik dolgu verniği

3.3.3. Özellikleri











Selülozik dolgu verniği, selülozik tinerle %50 oranla inceltilir.
Sentetik dolgu verniği, sentetik tinerle %50 oranla inceltilir.
Ahşap yüzeyindeki gözenekleri doldurarak ince bir tabaka oluşturur.
Parlak verniğe zemin oluşturur.
Yanıcıdır.
Hava ile teması hâlinde sertleşir.
Ahşaba sürülüp sertleştiğinde su geçirmez.
Sürüldüğü yüzeyden spatula, zımpara vb. araçlarla kazınabilir.
Uygun zımpara (su zımparası) ile zımparalanarak parlak verniğin yapışmasına
yardımcı olur.
Bez, fırça, rulo ve makine ile uygulanabilir.

3.3.4. Kullanıldığı Yerler








Ahşap doğrama ve kaplamalarda
Ahşap mobilyalarda
Gemi, sandal, tekne vb. deniz araçlarında
Liman ve iskelelerde
Ahşap yapılarda
Ahşap süs eşyalarında
Ahşabın kullanıldığı her yerde
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Resim 3.2: Rulo ve fırça

Resim 3.3: Selülozik vernik ve tiner

3.4. Vernik (Cila)
3.4.1. Tanımı
Dolgu verniği sürülmüş yüzeylere sürülen parlak verniklerdir. Yüzeyin pürüzsüz ve
parlak görünmesini sağlamasının yanında su, rutubet ve haşerata karşı koruma sağlar.

3.4.2. Özellikleri







Yanıcıdır.
Yüzeylere parlak görünüm sağlar.
Koruyucudur.
Parlak vernik tiner ile %10 oranla inceltilebilir.
Yüzeye bez, fırça, rulo ve tabanca (makine) ile uygulanabilir.
Hava ile teması hâlinde sertleşir.
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3.4.3. Kullanıldığı Yerler








Ahşap doğrama, kaplamalarda
Ahşap mobilyalarda
Gemi, sandal ve tekne vb. deniz araçlarında
Liman ve iskelelerde
Ahşap yapılarda
Ahşap süs eşyalarında
Ahşabın kullanıldığı her yerde
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Tavan kaplama elemanının yüzey işlemlerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler
 Zımpara, ahşap koruyucu ve vernik
uygulamalarında gözlük ve maske
kullanınız.
 Zımpara seçiminde küçük
numaraların kaba, büyük
numaraların ince zımpara olduğunu
unutmayınız.
 Ütü zımparayı kullanırken ahşabın
liflerine dikkat ediniz.
 Yırtık zımparanın yüzeyi
bozabileceğini unutmayınız.
 İşlem bittikten sonra yüzeyin tozunu
elektrikli süpürge veya nemli bir
bezle almayı unutmayınız.
 Gerekli ince ve kaba zımparayı
hazırlayınız.
 Titreşimli ütü zımpara veya el ile
zımparalamada hareketi liflere
paralel yapınız.
 Yırtılmış zımpara ile zımparalamaya
devam etmeyiniz.
 Titreşimli ütü zımpara ile
ulaşılamayan bölgeleri el ile
zımparalayınız.
 Yüzeyi (180-200 numaralı zımpara
ile) el veya titreşimli ütü zımpara ile
zımparalayınız.
 Titreşimli ütü zımpara ile
ulaşılamayan bölgeleri el ile
zımparalayınız.
 Yüzey beyazlaşıncaya kadar
zımparaya devam ediniz.
 Dolgu verniğini (selülozik) kendi
tineri ile %50 inceltiniz.
 Dolgu sürülecek yüzeyin tozdan
temizlenmiş olmasına dikkat ediniz.
 Bütün yüzeye rulo ile veya tabanca
ile uygulayınız.
 Havanın durumuna ve verniğin
kimyasal yapısına göre en az 1gün
bekleyiniz.
 Parlak verniği kendi tineri ile

 Zımpara, ahşap koruyucu ve vernik
uygulamalarında gözlük ve maske
kullanınız.

 Titreşimli zımpara makinesi ile ahşap
yüzeyi zımparalayınız.

 Titreşimli zımpara makinesi ile ahşap
yüzeyi zımparalayınız.
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 Titreşimli zımpara makinesi ile ahşap
yüzeyi zımparalayınız.



 El ile ahşap yüzeyi zımparalayınız.

 El ile ahşap yüzeydeki dolgu verniğini
zımparalayınız.
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(sentetik veya selülozik) %10
oranında inceltiniz.
Hazırlanan parlak verniği süz rulo
veya tabanca ile uygulayınız.
Uygulama sırasında verniği yüzeye
akmayacak şekilde seri uygulayınız.
Şayet vernik orantısız uygulanırsa
akma veya kaba görünüm
oluşacağını unutmayınız.
Bu tür durumlarda o bölgedeki fazla
verniği tinerle ya da kazıyarak
temizleyiniz.
Tamamen temizlediğiniz bölgenin
yüzey işlemlerini tekrar yapınız.
Yaptığınız işi önce kendiniz
beğeniniz.

 Titreşimli zımpara makinesi ile ahşap
yüzeydeki dolgu verniğini zımparalayınız.

 Rulo ile ahşap yüzeye ahşap koruyucu
uygulyınız.

 Rulo ile ahşap yüzeye dolgu verniği
sürünüz.
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 Tabanca (makine) ile ahşap yüzeye dolgu
verniği uygulayınız.

 Dolgu verniği uygulanmış ahşap yüzey

 Tabanca (makine) ile dolgu verniği yapılmış
ahşap yüzeye parlak vernik uygulayınız.
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 Rulo ile dolgu verniği yapılmış ahşap
yüzeye parlak vernik uygulayınız.

 Parlak vernik uygulaması yapılmış ahşap
yüzey
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri

1.

Gerekli ince ve kaba zımparaları hazırladınız mı?

2.

Ahşap yüzeyleri titreşimli zımpara ile zımparaladınız mı?

3.

Zımparalama işleminde ahşabın liflerine dikkat ettiniz mi?

4.

Yırtılmış (bozuk) zımpara kullandınız mı?

5.

Ayrıntıları el ile zımparaladınız mı?

6.

Dolgu verniğini, tiner ile %50 incelttiniz mi?

7.

Dolgu verniğini, bütün yüzeye rulo ile sürdünüz mü?

8.

Uygulamada tüysüz rulo kullandınız mı?

9.

Ahşabın cinsine göre dolgu verniği sürülmüş yüzeyleri en az 1 gün

Evet

Hayır

beklettiniz mi?

10. Kurumuş dolgu verniğini sıfır zımpara ile zımparaladınız mı?
11. Yüzey beyazlaşıncaya kadar zımparaya devam ettiniz mi?
12. Dolgu verniğinin zımpara ve temizliğini yaptınız mı?
13. Parlak verniği tiner ile %10 oranında incelttiniz mi?
14. Parlak verniği 3 defa tekrarlayıp 24 saat beklettiniz mi?
15. Bozuk yerlere tekrar dolgu ve parlak vernik uyguladınız mı?
Toplam

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise
Y yazınız.
1.

Doğal ahşap tavan kaplamada yüzey temizliğinde kaba zımpara yapılmaz. (

2.

Yüzey temizliğinde önce küçük numaralı kaba zımpara, daha sonra büyük numaralı ince
ve sıfır zımparalar uygulanır. (

3.

)

)

Fabrikasyon doğal tavan elemanlarının makine çıkışları rendelenmiş seviyede
olduğundan kaba zımpara gerekmeyebilir. (

)

4.

Yırtılmış zımpara ile yüzey temizliği, yüzeyi yıpratır. (

)

5.

Doğal ahşap lambrilerde geniş yüzeyler ütü zımpara ile yapılır. (

6.

Zımparlanmış yüzeylerde zımpara izi olamamalı. (

)

)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
7.

Selülozik dolgu verniği…………….........tinerle inceltilerek kullanılır.

8.

Dolgu veniğini tiner ile inceltme oranı……………..dur.

9.

Dolgu verniği, yüzeye ………………… ………ile sürülür.

10. Dolgu yapıldıktan sonra en az ………….beklenir.
11. Dolgu yapıldıktan sonra ………………… yapılır.
12. Titreşimli zımparanın girmediği yerler … …………zımpara yapılır.
13. Yüzey ……………… kadar zımparaya devam edilir.
14. Parlak verniğin tiner ile inceltme oranı………..dur.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Soru: İnşaatı bitmiş bir tiyatro kompleksinin büro tavanları doğal ahşap ile
kaplanacaktır. Tavanlar; betonarmeye, ahşap çatıya ve asma tavana uygulanacaktır. Gerekli
araç gereçleri hazırlayarak uygulamaları yapınız.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1.

Değerlendirme Ölçütleri
Tavan kaplama yerinin hazırlanmasında gerekli araç gereçleri
hazırladınız mı.?

2.

Tavan yüksekliğini hortumlu su rerazisi ile yaptınız mı?

3.

Izgaraları tekniğine uygun monte ettiniz mi?

4.

Betonarme tavana, ahşap çatıya ve asma tavana ızgra kirişlerini
monte ettiniz mi?

5.

Asma tavanlarda askı boylarını ip çekerek ayarladınız mı?

6.

Boyları yetmeyen ızgaralarda düz ek uyguladınız mı?

7.

Asma tavanlarda olası sarkma ve oynamalara karşı takviyeler
yaptınız mı?

8.

Izgara kirişlerini monte ettiniz mi?

9.

Kaplama malzemelerini hazırladınız mı?

10.

Kaplama malzemelerini gönyesinde kestiniz mi?

11.

Kaplama malzemelerini monte ettiniz mi?

12.

Çivi başlarını gizlediniz mi?

13.

Kenarlara köşe çıtası çaktınız mı?

14.

Dolgu verniğini tiner ile %50 incelttiniz mi?

15.

Bütün yüzeye rulo ile sürdünüz mü?

16.

Ahşabın cinsine göre en az 1 gün beklediniz mi?

17.

Kurumuş dolguyu sıfır zımpara ile zımparaladınız mı?

18.

Makinenin ulaşmadığı yerleri el ile zımparaladınız mı?
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Evet

Hayır

19.

Yüzey beyazlaşıncaya kadar zımparaya devam ettiniz mi?

20.

Dolgu verniğinin zımpara ve temizliğini yaptınız mı?

21.

Parlak verniği tiner ile %10 oranında incelttiniz mi?

22.

Bozuk yerlere tekrar dolgu ve parlak vernik yaptınız mı?

Toplam

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYET 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

D
D
D
D
D
D

ÖĞRENME FAALİYET 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

D
D
Y
D
D
D
D
D
D
Y
D
D
D
D
D
D
Y
D
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ÖĞRENME FAALİYET 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

D
D
D
D
D
D
Selülozik
%50
Bez, fırça, rulo veya
tabanca (makine)
1 gün
Sıfır zımpara
El ile
Beyazlaşıncaya
%10
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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