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İnşaat Teknolojisi
Yapı İç Mekân Dekorasyon
Alçı Sıva
Alçı sıva yapımına ait becerilerin kazandırıldığı uygulamalı
bir öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32( + 40 / 32 uygulama tekrarı yapmalı )

ÖN KOŞUL
YETERLİK

MODÜLÜN AMACI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Alçı sıva yapmak.
Genel Amaç: Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, alçı
sıvayı; alçı üreticisinin tavsiye ettiği ortam ve koşullarda
tekniğine uygun olarak yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Alçı sıva yapılacak yüzeyi doğru ve kuralına uygun
olarak hazırlayabileceksiniz
2. Alçı sıva harcını doğru ve kuralına uygun olarak
hazırlayabileceksiniz.
3. El ile alçı sıvayı doğru ve kuralına uygun olarak
yapabileceksiniz.
4. Makine ile alçı sıvayı doğru ve kuralına uygun
olarak yapabileceksiniz.
5. Araç-gereç bakım ve onarımını doğru ve kuralına
uygun olarak yapabileceksiniz
Ortam:Atölye, alçı sıva uygulaması yapan işletmeler,
kütüphane, internet ve bilgi teknolojileri ortamı.
Donanım: Alçı, karıştırma teknesi, mala, spatula, su, çekiç,
temizlik fırçası, çelik alçı malası, plastik eldiven, mekanik
karıştırıcı, çırpaç, su terazisi, mastar, iç köşe malası, sıva
profili, sıva filesi, delikli köşe profili, ano çıtası, alçı rendesi,
profil makası, fırça, eğri saplı spatula, vernik, inceltici veya
su bazlı boya astar malzemesi.
Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra
verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve
uygulamalarınızı değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (Ölçme testleri) ve
uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri
değerlendirecektir.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Alçı, tarihte kullanılan en eski yapı malzemelerindendir. M.Ö. 6800-5700 tarihlerinde
dünyadaki en eski alçı kalıntıları Çatalhöyük’te yani Türkiye’de bulunmuştur. Osmanlı
döneminde bazı hamam tavanları, içerdeki yoğun nemi dengelemek için alçı ile kaplanmıştır.
Alçının yüzeye uygulanması genellikle klasik sıva yöntemiyle yapılmaktadır. Çok
büyük yüzeylerde alçı sıva makineleri de kullanılmaktadır. Alçı ile kaplanan duvar ve tavan
yüzeyleri beyaz renginden dolayı daha inşaat aşamasında bitmiş hissi uyandırır ve temiz bir
görüntü sergiler. Çabuk kuruyup boyaya hazır hale gelen sıva alçıları sayesinde yapım hızı
artar ve yapılar hızla bitirilir. Düşük yoğunluğu sebebiyle alçı kullanılan inşaatların yükü
hafifler, deprem kuşağında olan ülkemiz için bu konu çok önemlidir.
Alçı nefes alır; ortam aşırı nemliyken nemi bünyesine çeker hava kuruduğunda ise
bünyesindeki nemi geri verir. Kısacası alçı yaşanılan ortamların nem dengesini sağlayarak
sağlıklı bir ortam oluşturur. Alçı sıva, geleneksel sıvalara göre birkaç kat fazla yalıtım
yaptığından yakıt tasarrufu sağlar. Gözenekli yapısı sayesinde sesi emer ve sesin yansımasını
diğer sıvalara göre daha fazla engelleyerek gürültüyü azaltır. Alçı sıva yangın çıkması
durumunda insan yaşamını kurtarmaya yetecek zamanı sağlar. Alçının içinde bulunan su 80
– 100 °C sıcaklıkta açığa çıkarak yangının yayılmasını geciktirir.
Alçı sıva ülkemizde normal sıvanın yerini de almaya çalışmaktadır. Duvar yüzeylerine
direk alçı sıvanın uygulandığı inşaatların sayısı giderek artmaktadır. Bu nedenlerden ötürü
bu modülü kavramakta göstereceğiniz çaba ilerde başarılı ve aranılan bir meslek elemanı
olmanızı sağlayacaktır.
Bu modülle kazandırılacak yeterliği edindiğinizde; kişi başına alçı tüketimi gün be
gün artan (AB Ülkeleri arasında Türkiye 2. sıradadır) ülkemizde tarihten gelen bir yapı
malzemesini farklı yüzeylere yatay ve düşey doğrultuda uygulanmasını öğrenmiş
olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1
AMAÇ
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, alçı sıva yapılacak yüzeyi
kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Alçı sıva yapılabilen kâgir malzemeler nelerdir? Araştırıp rapor hazırlayınız.
Sınıf ortamında arkadaşlarınıza sunarak tartışınız.

1. ALÇI SIVA YAPILACAK YÜZEYİ
HAZIRLAMA
1.1. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyler

Tanımı
Tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bims blok, alçı levha vb malzemelerden yatay ve
düşey doğrultuda yapılmış taşıyıcı veya bölme özelliği olan tüm elemanlara alçı sıva
uygulanabilir.

Çeşitleri
Alçı sıva tutunma özelliğinin yüksek olması istendiğinden gözenekli ve kagir yapı
malzemelerine uygulanır. Ahşap veya metale gerekli tedbirler alınmadan uygulama
yapılamaz. Ülkemizde en çok uygulandığı yüzeyler tuğla, beton, brüt beton, gaz beton, bims
blok ve alçı levhadır.
•
Tuğla
Pişmiş kilden elde edilen en yaygın bölme duvar malzemesidir. Taşıyıcı olarak
kullanılan çeşitleri de vardır. Resim 1.1.

Resim 1.1: Tuğla
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•

Beton – Brüt Beton: Yerine dökülüp sıkıştırılmış veya fabrikasyon
olarak üretilmiş çimento + agrega +sudan oluşan priz alma suretiyle
sertleşen genellikle taşıyıcı yapı elemanlarında kullanılan ( kolon, kiriş,
döşeme vb. ) malzemedir. Resim 1.2

Resim1.2: Brüt beton

•

Gazbeton: Silisli kum, çimento, kireç, alüminyum tozu ve suyun
karışımından basınçlı buhar altında sertleştirmeyle elde edilen gözenekli
bir yapı elemanıdır. Resim 1.3

Resim1.3: Gazbeton

•

Bims Blok: İçinden kuvars kumu alınmış bims agregası ile çimento ve
suyun kurallara uygun olarak karıştırılması ve sonrada yüksek basınç
altında makinelerde sıkıştırılmasıyla yapılan bloklardır. Resim 1.4

Resim 1.4: Bims blok

•

Alçı levha: Özel olarak hazırlanmış alçı hamurunun iki tarafına karton
kaplanması ile elde edilen fabrikasyon yapı malzemesidir. Hafifliğinden
dolayı daha çok bölme duvar ve asma tavan uygulamalarında kullanılır.
Resim 1.5

Resim 1.5: Alçı levha
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1.2. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama Kuralları


Uygulama Koşulları

Alçı sıvalar tüm normal yüzeylere uygulanabilir. Yapışma ( aderans ) yüzeyin durumu
açısından çok önemlidir. Bu nedenle yüzey mutlaka kontrol edilmelidir. Yüzeyi kontrol
ederken aşağıda belirtilen durumlara dikkat edilmeli, gereken tedbirler alınmalıdır.




Yüzeyin elverişli olmaması; örneğin kaba pislikler, küflenmeler, çok düzgün
yüzeyler, yağlanmış yüzeyler, emiciliği her noktada aynı olmayan yüzeyler,
donmuş yüzeyler, değişik türden yüzey malzemelerinin olması,
Yapının neminin çok yüksek olması,
Pürüzün fazla olması.

Bu gibi durumlarda inşaat sahipleri veya teknik sorumluları ikaz edilmeli, gerekli
tedbirler alınmalıdır.

1.3. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlamada İş Sırası
Alçı sıva yapılacak yüzeyde çalışmaya başlamadan önce basit kontrol ve deneylerin
yapılması yapılan işin kalitesini arttırmak için gereklidir. Aşağıda bu yöntemler ve alınması
gereken önlemler açıklanmıştır.


Görsel Kontrol

Alçı sıvanın tutunması aşağıda belirtilen durumlardan
etkilenmeyeceği çoğu kez gözle kontrol sırasında bile anlaşılır.
•
•
•
•

olumsuz

etkilenip

Yapışmış yabancı maddeler, kir, is, harç lekeleri, beton pislikleri, kalıp
tahtası artıkları,
Beton yüzeyde gevşek ve dökülen kısımlar,
Yapışmış kireç ve çiçeklenmeler,
Çok düzgün ve sıkı yüzeyler.

Önlemler:Yapışmış yabancı maddeler, betonun dökülen ve gevşek kısımları alınır,
kireç ve çiçeklenmeler tel fırça ile temizlenir.


Elle Kontrol

Elle kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılmalıdır. Elle
kontrol mutlaka birden çok noktada uygulanmalıdır.
Önlemler:Toz ve kir süpürge ve fırça ile temizlenir. Gerekirse yıkanır, kuruması
beklenir.
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Kazıma Deneyi

Sıva zeminini kontrol etmenin bir diğer yolu da kazıma deneyidir. Bu deney sivri ve
sert bir cisimle (spatula, mala vb) yapılır. Bu sırada soyulan pul pul veya kum gibi dökülen
kısımlar tespit edilirse sıvaya başlamadan önce önlem alınmalıdır.
Önlemler: Yüzey tel fırça ile iyice temizlenir.


Islatma Deneyi

Bunun için temiz su bir fırça yardımıyla yüzeye sürülür. Su birkaç dakika sonra hala
yüzeyden damlıyor veya açıktan koyuya doğru rengi hemen dönmüyorsa bundan şu sonuçlar
çıkartılabilir.
•
•

Yüzeyde yağ olabilir,
Yüzey fazla nemlidir.

Önlemler: Yüzeydeki yağ temizlik maddeleri kullanılarak temizlenir ve durulanır.
Yüzey nemi fazla ise kuruması beklenir.

Sıcaklık Ölçme
Alçı sıva uygulaması +5 °C derecenin altında yapılmamalıdır. Sıcaklık klasik
termometre ile ölçülebilir. Ortam sıcaklığının çok düşük olması durumunda alçı sıvanın
donma tehlikesi vardır.
Önlemler: Ortamda nem yapmayan bir ısıtıcı ile sıcaklık arttırılmalıdır.

1.4. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması

Ön Hazırlıklar
Alçı sıva yapılacak yüzeyde üçüncü bölümde anlatılan kontrol ve deneyler yapıldıktan
ve gerekli önlemler alındıktan sonra ön hazırlıklara başlanır. Bu bölümde duvar ve tavan
uygulama resimleri ile konu açıklanacaktır.
•
Uygulamaya başlamadan önce beton ve brüt beton üzerindeki çapaklar
temizlenmelidir. Bu işlem için madırga, keser veya spiral kullanılabilir.
Resim 1.6. , Resim 1.7.

Resim 1.6:Spiral ile ön temizlik

Resim 1.7:Ön temizlik
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•

Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler fırça ile temizlenmelidir.
Resim 1.8. Resim1.9.

Resim 1.8:Fırça ile duvar temizliği

•

Resim 1. 9:Fırça ile tavan temizliği

Fırçalanarak temizlenen yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Bu
işlem fırça yardımıyla yapılır. Resim 1.10. , Resim 1.11.

Resim 1.10:Fırça ile duvarın ıslatılması

•

Resim 1.11:Fırça ile tavanın ıslatılması

Diğer bir yöntemde duvar yüzeyi hortumla sulanır ve suya doyurulur. Bu
özellikle çok sıcak havalarda ve çok su emen gözenekli yapı
malzemelerinde (gazbeton ) dikkat edilmesi gereken bir konudur. Alçı
sıvanın yüzeye tutunmasında bir sorunla karşılaşmamak için yüzeyin
suyu tamamen emmesi beklenir. Resim 1.12, Resim 1.13

Resim 1.12:Hortumla duvarın ıslatılması

Resim 1.13:Hortumla tavanın ıslatılması

•
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•

Tutunmayı
arttırmak
üzere
pürüzsüz
ve
sıkı
yüzeyler
pürüzlendirilmelidir. Örneğin keser veya madırga ile çentikleme işlemi
yapılabilir. Bu işlemden sonra yüzey tekrar fırça ile temizlenmeli ve
ıslatılmalıdır. Diğer bir seçenekte yüzey hazırlayıcı ve bağlayıcılar
kullanılabilir. Resim 1.14, Resim 1.15

Resim 1.14:Duvarın pürüzlendirilmesi

•

Resim 1.15:Tavanın pürüzlendirilmesi

Pürüzlendirme işleminde diğer bir yöntem ise serpme sıva yapılmasıdır.
(1m³ serpme sıva için: 1m³ 0,3 kum + 225 kg çimento + 135 lt su ).
Hazırlanan karışım yüzeyi kapatacak şekilde serpme sıva makinesi ile
atılır. Bu uygulama gazbeton yüzeyler için her durumda uygulanmalıdır.
Resim 1.16. , Resim 1.17.

Resim 1.16:Duvara serpme sıva

Resim 1.17:Tavana serpme sıva
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmeninizin göstereceği yüzeyi tanımak için gerekli teşhis ile sıva için gerekli
yüzey hazırlığını yapınız.
İşlem Basamakları













 Yüzey Teşhisi Yapınız
 Yüzey Temizliği Yapınız.
 Yüzeyi Tesviye Ediniz.
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Öneriler
Alçı sıva uygulanan yüzeyleri öğreniniz.
Dikkatli olunuz.
İş kıyafetini giyiniz.
Uygulama koşullarını kontrol ediniz.
Detaylara özen gösteriniz.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz.
Yüzeydeki kir, çapak vb temizleyiniz.
Düzgün yüzeyleri pürüzlendiriniz.
Pratik ve çabuk olunuz.
Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun
davranınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Değerlendirme Ölçütleri
Alçı sıva yapılacak yüzeyleri tanıdınız mı ?
Alçı sıva yüzeyi hazırlama kurallarını öğrendiniz mi?
Alçı sıva yapılacak yüzeyi temizlediniz mi?
Tamir edilecek yerleri tamir ettiniz mi?
Alçı sıva yapılacak yüzeyi su ile doyurdunuz mu?
Beton ve parlak yüzeylere mukavement artırıcı astar uyguladınız mı?

Evet

Hayır

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdaki yüzeylerden hangisine alçı sıva yapılmaz?
A) Beton
B) Tuğla
C) Ahşap

D) Gazbeton

2.

Alçı sıvanın yapıldığı yüzeye tutunma kuvvetine ne ad verilir?
A)Ajans
B) Tolerans
C) Fayans
D) Aderans

3.

Alçı sıva yapılacak yüzeyde elle kontrol niçin yapılır?
A) Tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için
B) Duvarın ısısını ölçmek için
C) Ellerimizi alıştırmak için
D) Hiçbiri

4.

Alçı sıva yapılacak ortam en az kaç derece olmalıdır?
A) -5 ºC
B) +5 ºC
C) +7 ºC

5.

D) -7 ºC

Alçı sıva yapılacak yüzeyde pürüzlendirme hangi amaçla yapılır?
A) Tutunmayı azaltmak için
B) Az malzeme gitmesi için
C) Aderansı arttırmak için
D) Yüzeyi sağlamlaştırmak için

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
ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
AMAÇ
Bu faaliyetle uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, alçı sıva harcını kuralına
uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Piyasada bulunan alçı sıva çeşitlerini araştırınız



Alçı sıva harcı karışım oranlarını (su ve alçı oranı) araştırınız



Değişik türdeki alçılarda priz sürelerini araştırınız ve araştırma sonucunda
bulgularınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ALÇI HARCI HAZIRLAMA
2.1.Alçı Sıva Çeşitleri
Sıva alçısı olarak yaygın biçimde kullanılan üç tip alçı vardır:


Perlitli Sıva Alçıları ( kaba sıva 5 – 40 mm )

T. S. 6 43 3 ( Perlitli Sıva ve Harçlar ) ve T. S. 37 0 ( Yap ı Alçıları ) tarif ed ilen alçı
taşının öğütülüp pişirilmesiyle elde edilen bina bölümlerinin fabrikasyon imalatı veya
yerinde yapım işlerinde kullanılan ve çeşitli katkı maddeleri ihtiva eden yapı malzemesidir.
Tuğla, briket, gazbeton ve benzeri yüzeylerde uygulanabilen, prizi ve işleme süreleri
uzatılmış, ısı ve ses yalıtım özelliği artırılmış bir hazır sıva alçısıdır.
Perlitli sıva alçısı; her türlü kagir yüzey üzerine yerinde dökülen betonda dahil, kaba
ve gözenekli tavan ve duvar yüzeylerine ilk kat olarak uygulanır. Düşeyde 5 – 40 mm, yatay
da 5 – 20 mm kalınlıkta yapılır. Son kat saten uygulaması için ideal astar oluşturur.


Saten Sıva Alçıları ( ince sıva 0,3 – 1 mm )

İç mekânlar için son kat alçı karışımıdır. Saten perdah alçısı; alçı levha, kaba sıva, alçı
sıva ile kaplanmış duvarlar, brüt beton yüzeyler ve kirli boyanmış yüzeylere uygulanan bir
yüzey düzeltme sıvasıdır. Duvar ve tavan yüzeylerini son şekle getirmek, her türlü boya ve
duvar kâğıdına uygun zemin hazırlamak için ideal inşaat malzemesidir.
Yatayda ve düşeyde 0,3 – 1 mm kalınlığında yapılır.
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Makine Sıva Alçıları

Beton,gaz beton,brüt beton,tuğla,bimsblok,briket gibi malzemeler üzerine
uygulanabilen, ideal inşaat malzemesidir.Tek kat uygulama ile saten perdah alçısına gerek
kalmadan, boyaya hazır yüzey oluşturur.

2.2. Alçı Sıvada Kullanılacak Alçı Miktarını Belirleme
Sıva yapımında kullanılan alçılar piyasada 3 çeşit halinde bulunmaktadır. Bunlar


Perlitli sıva alçıları
•
Harç için gerekli su/alçı oranı : 10 kg alçıya 6,0-6,5 lt su.
•
Toz halinde birim hacim ağırlığı : 800-850 Kg/m3
•
Plastik kıvamda kalma süresi: 60 dakika
•
Tüketim miktarı: 1 cm kalınlık için 10 Kg/m2



Saten sıva alçıları
•
Harç için gerekli su/alçı oranı:10 kg alçıya 6,5 – 7 lt su.
•
Toz halinde birim hacim ağırlığı: 700 Kg/m3
•
Plastik kıvamda kalma süresi: 1,5 saat
•
Tüketim miktarı: 1 mm kalınlık için 1 Kg/m2



Makine sıva alçıları
•
Harç için gerekli su/alçı oranı : 10 kg alçıya 5,5 - 6,0 lt su.
•
Toz halinde birim hacim ağırlığı : 800-850 Kg/m3
•
Plastik kıvamda kalma süresi: 90 dakika
•
Tüketim miktarı: 1 cm kalınlık için 10 Kg/m2

Yüzeye yapılacak alçı sıva çeşidi belirlendikten sonra kullanılacak alçı miktarı metraj
yapılarak bulunur.Alçı miktarı hesaplanırken sıvanacak yüzeyin alanı hesaplanır. Sıva
yapılacak alanda kapı, pencere gibi boşluklar var ise çıkarılır.
(Bu değerler yaklaşık olarak verilmiştir. Kullanılacak alçının özelliklerine ve firmalara
göre değişkenlik gösterebilir)
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Resim 2.1.a: Alçı sıva hesabı yapılacak yüzey

pencere
100/150

300

kapı
90/210

500

Resim 2.1.b: Alçı sıva hesabı yapılacak yüzey



Yukarıda şekilde verilen duvar yüzeyine alçı sıva yapılacaktır. 1cm ve 1.5 cm
kalınlığındaki alçı sıva için malzeme miktarını hesaplayınız.

ÇÖZÜM:
•

1) Öncelikle toplam duvar alanını bulalım

Toplam Duvar Alanı= Duvar boyu x duvar yüksekliği
5.00x3.00= 15.00 m²
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Toplam Duvar Alanı = 15.00 m²
•

2) Toplam boşluk alanını bulalım

Kapı Boşluğu (0.90x 2.10)
Pencere Boşluğu (1.00 x1.50)
Toplam Boşluk alanı= Kapı Boşluğu+ Pencere Boşluğu
=0.90x 2.10+1.00 x1.50
= 1.89+1.50
=3.39 m²
Toplam Boşluk Alanı = 3.39 m²
•

3) Net sıva alanını bulalım.Toplam alandan kapı ve pencere boşluklarını
çıkardığımızda net sıva alanı bulunacaktır.

Net Sıva alanı =Toplam Duvar Alanı - Toplam Boşluk alanı
Net Sıva alanı =15.00-3.39
=11.61 m²
Net Sıva alanı =11.61 m²
•

4)Bulunan net sıva alanına göre 1cm ve 1,5 cm kalınlığındaki alçı sıvada
kullanılacak alçı miktarını bulalım.Tüketim miktarı 1cm kalınlığındaki
sıvalar için gerekli miktar olan 10 Kg/m2alınmıştır.

Alçı miktarı= Net sıva Alanı * Tüketim miktarı(1 cm sıva kalınlığı için 10 Kg/m2)
= 11.61 x 10
= 116.1 kg
Alçı miktarı=116,1 kg ( 1 cm sıva kalınlığı için)
1cm kalınlığındaki sıva için alçı miktarı 116,1 kg bulunmuştur.
1,5cm kalınlığındaki sıva için alçı miktarını bulalım
1,5 cm sıva kalınlığı için alçı miktarı = alçı miktarı * 1,5
=116.1 * 1,5
=174,15 kg dır.
1,5cm kalınlığındaki sıva için alçı miktarı 174,15 kg bulunmuştur.
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2.3. Alçı Sıvada Kullanılacak Su Miktarını Belirleme
Su miktarı bulunurken 10 kg alçı için 6-6,5 lt su kullanıldığı dikkate alınarak bulunur.
Önemli:Torba üzerinde yazan su/alçı oranına dikkat edilmeli
Perlitli alçı sıva ve saten alçı sıva harçları malzemeleri aynı yöntemle hesaplanır.
Su miktarı hava şartları, kıvam, yoğunluk ve işin özelliğine göre değişebilir.
Yukarıdaki örneğe göre su miktarını hesaplayacak olursak;
10 kg alçıda 6 lt su kullanılıyorsa 174,15 kg alçı için kaç litre kullanılır.
Su miktarı =

alçı miktarı
×6
10

Su miktarı =

174,15
×6
10

Su miktarı = 17,415 × 6

Su miktarı = 104,49 lt su

174,15 kg’lık alçı için = 104.49 lt temizsu kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
VERİLENLER:

20 m²’lik tuğla duvar alanı
İSTENENLER:

Perlit sıva alçısı miktarını bulunuz.

Saten alçı miktarı bulunuz.

Karışım suyu miktarı bulunuz.
İşlem Basamakları









 Perlitli Alçı Sıva Harcı malzemelerinin
miktarını hesaplayınız.
 Saten Perdah Alçı Sıva harcı
malzemelerinin miktarını hesaplayınız.
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Öneriler
İş kıyafetini giyiniz.
Alçı sıva uygulanacak yüzeyi tanıyınız.
Uygulama koşullarını öğreniniz.
Alçı sıva yapılacak yüzeyi ölçünüz
Sıva alanını hesaplayınız
Perlit alçı miktarını hesaplayınız
Gerekli harç suyu miktarını
hesaplayınız.
İş kıyafetini giyiniz.
Alçı sıva uygulanacak yüzeyi tanıyınız.
Uygulama koşullarını öğreniniz.
Alçı sıva yapılacak yüzeyi ölçünüz
Sıva alanını hesaplayınız
Saten alçı miktarını hesaplayınız
Gerekli harç suyu miktarını
hesaplayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş kıyafetini giydiniz mi?
2. İş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
3. Alçı sıva uygulanacak yüzeyi tanıdınız mı?
4. Uygulama koşullarını kontrol ettiniz mi?
5. Alçı sıva yapılacak yüzeyi ölçtünüz mü?
6. Sıva alanını hesapladınız mı?
7. Perlit alçı miktarını hesapladınız mı?
8. Saten alçı miktarını hesapladınız mı?
9. Gerekli harç suyu miktarını hesapladınız mı?

Evet

Hayır

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdaki alçı türlerinden hangisi kaba sıva alçısıdır?
A)
Derz alçısı
B)
Perlitli sıva alçısı
C)
Saten sıva alçısı
D)
Kartonpiyer alçısı

2.

Aşağıdaki alçı türlerinden hangisi ince sıva alçısıdır?
A)
Derz alçısı
B)
Perlitli sıva alçısı
C)
Saten sıva alçısı
D)
Kartonpiyer alçısı

3.

Bir (1) cm kalınlığındaki perlitli kaba sıva alçısı için m² de harcanabilecek alçı miktarı
hangisidir?
A)
9-10 kg/m²
B)
5-6 kg/m²
C)
7-8 kg/m²
D)
1-2 kg/m²

4.

10 kg lık alçı miktarı için kullanılması gereken su miktarı ne kadardır?
A)
1-2 kg.
B)
2- 3 kg.
C)
3-6 kg.
D)
6-6.5 kg.

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
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, el ile alçı sıvayı kuralına
uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Alçı sıva yapılacak yüzeyde hangi özellikler aranır?



Sıva öncesi yapılması gereken hazırlıklar nelerdir?



Elle alçı sıva yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir araştırınız.
Elde ettiğiniz bulguları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. EL İLE ALÇI SIVA
3.1. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama İşlem Sırası ve Kuralları
Alçı sıva yapılacak yüzeyde çalışmaya başlamadan önce basit kontrol ve deneylerin
yapılması yapılan işin kalitesini arttırmak için gereklidir. Aşağıda bu yöntemler ve alınması
gereken önlemler açıklanmıştır.


Görsel Kontrol

Alçı sıvanın tutunması aşağıda belirtilen durumlardan
etkilenmeyeceği çoğu kez gözle kontrol sırasında bile anlaşılır.
•
•
•
•

olumsuz

etkilenip

Yapışmış yabancı maddeler, kir, is, harç lekeleri, beton pislikleri, kalıp
tahtası artıkları,
Beton yüzeyde gevşek ve dökülen kısımlar,
Yapışmış kireç ve çiçeklenmeler,
Çok düzgün ve sıkı yüzeyler.

Önlemler: Yapışmış yabancı maddeler, betonun dökülen ve gevşek kısımları alınır,
kireç ve çiçeklenmeler tel fırça ile temizlenir.


Elle Kontrol

Elle kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılmalıdır. Elle
kontrol mutlaka birden çok noktada uygulanmalıdır.
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Önlemler: Toz ve kir süpürge ve fırça ile temizlenir. Gerekirse yıkanır, kuruması
beklenir.


Kazıma Deneyi

Sıva zeminini kontrol etmenin bir diğer yolu da kazıma deneyidir. Bu deney sivri ve
sert bir cisimle (spatula, mala vb) yapılır. Bu sırada soyulan pul pul veya kum gibi dökülen
kısımlar tespit edilirse sıvaya başlamadan önce önlem alınmalıdır.
Önlemler: Yüzey tel fırça ile iyice temizlenir.


Islatma Deneyi

Bunun için temiz su bir fırça yardımıyla yüzeye sürülür. Su birkaç dakika sonra hala
yüzeyden damlıyor veya açıktan koyuya doğru rengi hemen dönmüyorsa bundan şu sonuçlar
çıkartılabilir.
•
•
Yüzeyde yağ olabilir,
•
Yüzey fazla nemlidir.
Önlemler: Yüzeydeki yağ temizlik maddeleri kullanılarak temizlenir ve durulanır.
Yüzey nemi fazla ise kuruması beklenir.


Sıcaklık Ölçme

Alçı sıva uygulaması +5 °C derecenin altında yapılmamalıdır. Sıcaklık klasik
termometre ile ölçülebilir. Ortam sıcaklığının çok düşük olması durumunda alçı sıvanın
donma tehlikesi vardır.
Önlemler: Ortamda nem yapmayan bir ısıtıcı ile sıcaklık arttırılmalıdır.

3.2. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması
Alı sıva yapılacak yüzeyi hazırlama işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgiler için
öğrenme faaliyeti 1’e bakınız.

Ön Hazırlıklar
Alçı sıva yapılacak yüzeyde üçüncü bölümde anlatılan kontrol ve deneyler yapıldıktan
ve gerekli önlemler alındıktan sonra ön hazırlıklara başlanır. Bu bölümde duvar ve tavan
uygulama resimleri ile konu açıklanacaktır.
•

Uygulamaya başlamadan önce beton ve brüt beton üzerindeki çapaklar
temizlenmelidir. Bu işlem için madırga, keser veya spiral kullanılabilir.
Resim 3.1. , Resim 3.2.
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Resim 3.1:Spiral ile ön temizlik

•

Resim 3.2:Ön temizlik

Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler fırça ile temizlenmelidir.
Resim 3.3 Resim3.4

Resim 3.3: Fırça ile duvar temizliği

•

Resim 3.4:Fırça ile tavan temizliği

Fırçalanarak temizlenen yüzeyler uygulama öncesi ıslatılmalıdır. Bu
işlem fırça yardımıyla yapılır. Resim 3.5. , Resim 3.6.

Resim 3.5: Fırça ile duvarın ıslatılması

•

Resim 3.6: Fırça ile tavanın ıslatılması

Diğer bir yöntemde duvar yüzeyi hortumla sulanır ve suya doyurulur. Bu
özellikle çok sıcak havalarda ve çok su emen gözenekli yapı
malzemelerinde (gazbeton ) dikkat edilmesi gereken bir konudur. Alçı
sıvanın yüzeye tutunmasında bir sorunla karşılaşmamak için yüzeyin
suyu tamamen emmesi beklenir. Resim 3.7, Resim 3.8.
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Resim 3.7: Hortumla duvarın ıslatılması

•

Resim 3.8: Hortumla tavanın ıslatılması

Tutunmayı
arttırmak
üzere
pürüzsüz
ve
sıkı
yüzeyler
pürüzlendirilmelidir. Örneğin keser veya madırga ile çentikleme işlemi
yapılabilir. Bu işlemden sonra yüzey tekrar fırça ile temizlenmeli ve
ıslatılmalıdır. Diğer bir seçenekte yüzey hazırlayıcı ve bağlayıcılar
kullanılabilir. Resim 3.9, Resim 3.10

Resim 3.9:Duvarın pürüzlendirilmesi

•

Resim 3.10:Tavanın pürüzlendirilmesi

Pürüzlendirme işleminde diğer bir yöntem ise serpme sıva yapılmasıdır.
(1m³ serpme sıva için: 1m³ 0,3 kum + 225 kg çimento + 135 lt su ).
Hazırlanan karışım yüzeyi kapatacak şekilde serpme sıva makinesi ile
atılır. Bu uygulama gazbeton yüzeyler için her durumda uygulanmalıdır.
Resim 3.11. , Resim 3.12.

Resim 3.11: Duvara serpme sıva

Resim 3.12: Tavana serpme sıva
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3.3.Elle Alçı Sıva Yapımı
Makine ile alçı sıva yapımı hala günümüzde çok uygulanan yöntemlerden biridir.
Sıvaya başlamadan önce 3.1. Alçı Sıva yapılacak Yüzeyi hazırlama işlem sırası ve Kuralları
ve 3.2. Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması işlemleri yapıldıktan sonrasıva için
gerekli olan el aletleri hazırlanır.
Alçı sıva yapımına başlamadan önce sarf malzemeleri ve yardımcı malzemeler
çalışma ortamına getirilir. Resim 3.13, Resim 3.14

Perlitli Sıva Alçısı
Sıva Profili

Sıva Filesi
Delikli Köşe
Profili
Resim 3.13: Sarf malzemeleri
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Bıçak Mastar

Alçı Teknesi

Su Terazisi

Mekanik Karıştırıcı

Sıva Küreği
Mala

Mastar

Çırpaç

Köşe Malası

Çelik Mala

Alçı Rendesi

Spatula

Profil Makası

Ano Çıtası

Resim 3.14: Yardımcı malzemeler

Çalışma ortamına getirilen sıva alçısı hakkında ambalaj üzerindeki uyarılara veya
teknik bilgiler içeren broşür, katalog vb dokümanlara bakılmalıdır. Su / Alçı oranına,
kullanım süresine, donma süresine, tüketim miktarına özellikle dikkat edilmelidir. Tablo 3.1
Su / Alçı Oranı
Kullanım Süresi
Donma Süresi
Tüketim Miktarı

TEKNİK ÖZELLİKLER

6 – 6,5 Lt suya 10 Kg Perlitli Sıva Alçısı
60 Dakika
150 Dakika
Her bir cm kalınlık için 9 -10 Kg/m²

Tablo 3.1: Dikkat edilmesi gereken teknik özellikler

Ortam sıcaklığının +5ºC nin üzerinde olduğundan emin olunuz. Gerekiyorsa ortamı
nem yapmayan bir ısıtıcı ile ısıtınız.


Alçı Sıva Harcının Hazırlanması

Buraya kadar anlatılan aşamaları tamamladıysanız alçı sıva harcını hazırlamaya
başlayabilirsiniz. Duvar ve tavan yüzeylerinin alçı sıvaya hazırlanması aşamaları aynı işlem
basamaklarından oluşur.
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Alçı sıva, standartlara ve alçı şartnamesine uygun alçılarla yapılacaktır. Alçı, suya
katılarak harç elde edilecek, alçıya su katılmayacaktır. Alçı harcında, mukavemetinin
azalmaması için, su miktarı, alçı ağırlığının % 80'i geçmemelidir.
•

İlk iş olarak iş güvenliği tedbiri amacıyla eldiven giyiniz. Resim 3.1

Resim 3.15: Plastik eldiven
•

Karışım suyunu, hazırlayacağınız harcın miktarına göre (teknik
özelliklerden öğreniniz) alçı teknesine doldurunuz. Bunun için içilebilir
nitelikte temiz su kullanınız. Resim 3.16

Resim 3.16: Karışım suyunun hazırlanması

•

Alçı sıva torbasını dik konuma getirdikten sonra maket bıçağı ile üst
kısmını kesiniz. Resim 3.17. Elinizle bir miktar alıp sepeleme yöntemi ile
alçı teknesindeki suyun içine katınız. Resim 3.18

Resim 3.18: Torbanın açılması

Resim3.19: Sepeleme yöntemi
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•

Sepeleme işlemine alçı su yüzeyini örtene kadar devam ediniz. Resim
3.20. Belirlediğiniz suya sepeleyerek kattığınız alçının demlenmesi için
birkaç dakika bekleyiniz. Resim 3.21.

Resim 3.20: Alçının su yüzeyini örtmesi

•

Resim 3.21: Yüzen alçının ıslanarak batması
için 2-3 dakika bekletilmeli

Alçının demlenme süresi tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine
geçebilirsiniz. Bunun için iki yöntem uygulanır. Düşük devirli mekanik
karıştırıcı Resim 3.22. veya elle mala – çırpaç kullanarak karıştırma
işlemini yapabilirsiniz. Resim 3.23.

Resim 3.22: Düşük devirli makine ile
karıştırma

•

Resim 3.23: Elle karıştırma

Tekne içerisindeki harç uygulama için hamur kıvamına gelinceye kadar
içinde topaklar kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma sonrası
perlitli sıva alçısı 1 saat boyunca işlenebilir. Resim 3.24. Karıştırma
sonrası alçı sıva harcının içine su veya alçı eklemeyiniz. Resim 3.25.

Resim 3.25. Karıştırma sonrası ekleme
yapılmamalı

Resim 3.24: Kıvam
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Alçı Sıva Uygulaması ( Duvar - Düşey )
•

Alçı sıva harcı hazırlandıktan sonra duvarda alçı tesviyenizi kontrol
etmenize yardımcı olacak ano çıtalarının düşey doğrultuda yerleştirilmesi
işlemine başlanır. Bunun için alçı sıva harcını tespit ettiğiniz doğrultu
boyunca duvar yüzeyine spatula yardımıyla uygulayınız. Resim 3.26. İki
ano çıtasının arası kullanacağınız mastar boyunu geçmemelidir. Yaklaşık
150-200 cm. arasında olmalıdır. Resim 3.27.

Resim 3.26:Ano çıtalarının düşey doğrultuda
yerleştirilmesi

•

Resim 3.27: Ano çıtalarının arası mastar
boyunu geçmemeli

Anoların yapıştırılması sırasında su terazisi, mastar ve ip yardımıyla aynı
düzleme getirilmesi sağlanır. Resim 3.28. Duvar dış köşelerinde, kapı ve
pencere geçişlerinde ise köşe profilleri kullanılır. Bu profiller aynı
boyutta ve temiz bir şekilde bu köşelerin dönülmesini sağlar. Köşe
profilleri gerekli boyutta profil makası ile kesilir. Resim 3.29.

Resim 3.29: Köşe profillerinin kullanımı

Resim 3.28: Su terazisi ile kontrol
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Resim 3.30: Fileli ve filesiz köşe profilleri
•

Sıva köşe profilleri alçı sıva yardımıyla köşelere yerleştirilir. Resim 3.31.
Su terazisi yardımıyla düşey terazi kontrol edilir. Resim 3.32. Kapı ve
pencere kasalarının oturacağı kısımlarda metrik kontrol yapılmalıdır.
Resim 3.33.

Resim 3.31: Köşe profillerinin
köşelere yerleştirilmesi

•

Resim 3.32: Köşe profillerinin
düşeylik kontrolü

Resim 3.33: Kasaların
oturacağı kısımların
metrik kontrolü

Ano çıtalarının ve köşe sıva profillerinin yapıştırılmasında kullanılan
harcın bir müddet sertleşmesi beklenmelidir. Bu sürede duvar
yüzeyindeki tamir işlerini yapabilirsiniz. Duvar yüzeyindeki çatlak ve
delikler alçı sıvanın o bölgede akma yapmaması için sıva alçısı ile
doldurulmalıdır. Resim 3.34.

Resim 3.34: Tamir işleri
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•

Çatlak ve deliklerin doldurulmasından başka; farklı malzemelerin
birleşim yerlerinde (örneğin: beton- tuğla ) 25-30 cm genişliğinde alçı
sıva ve filesi uygulaması yapılmalıdır. Bunun için birleşim yerine sıva
kalınlığını geçmeyecek şekilde çelik mala yardımıyla alçı sıva çekilir.
Resim 3.35. Üzerine sıva filesi uygulaması yapılır. Bu uygulama çatlama
riskini ortadan kaldırır. Resim 3.36.

Resim 3.35:File uygulaması için için sıva
hazırlığı

•

Resim 3.36: Sıva filesi uygulaması

Tüm bu çalışmalardan sonra alçı sıva yapımına başlayabilirsiniz. Alcı
sıva harcından bir miktar sıva küreğine alınız. Resim 3.37.

Resim 3.37: Alçı sıvanın küreğe alınışı
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•

Yüzeye uygulama I.Yöntem; sıva küreği üzerindeki alçı harcı aşağıdan
yukarıya doğru bastırılarak yüzeye uygulanır. (Resim 3.38) Uygulamaya
iki ano çıtasının arası dolana kadar devam edilir. Resim 3.39.

Resim 3.38: Sıva küreği yardımı ile alçı sıva
uygulaması
•

Resim 3.39: İki ano çıtası arası sıva
uygulaması

Yüzeye uygulama da II. Yöntem; sıva küreği üzerindeki alçı harcı sıva
malası yardımıyla yüzeye serpme seklinde atılır. Resim 3.40. uygulamaya
tüm yüzey dolana kadar devam edilir. Resim 3.41

Resim 3.40:Mala yardımı ile alçı sıva
uygulaması

Resim 3.41:İki ano çıtası arası sıva
uygulaması
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•

Duvar yüzeyi her iki yöntemle de ano çıtalarının kalınlığını bir miktar
geçecek şekilde doldurulur. Daha sonra alüminyum bıçak mastar iki ano
çıtasına bastırılarak aşağıdan yukarıya doğru “mastarlama” yapılır. Resim
3.42. Alüminyum bıçak mastar üzerine toplanan fazla harç mala
yardımıyla alınarak mastarın temas etmediği sıva yüzeyindeki boşluklara
doldurulur. Resim 3.43-3.44

Resim 3.42:Arası doldurulan
ano çıtalarının mastarlamaya
hazır hale gelmesi
•

Resim 3.43: Aşağıdan
yukarıya doğru “mastarlama”
yapımı

Resim 3.44: Sıva
yüzeyindeki boşlukların
doldurulması

Sıva yüzeyinde ki boşlukların doldurulmasından sonra tekrar
“mastarlama” yapılır. İşlem tavana varıncaya kadar devam ettirilir. Resim
3.45

Resim 3.45:Yüzey boşluklarının doldurulmasından
sonra tekrar mastarlama yapımı
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•

Tüm yüzeyde sıva mastarlama işlemi tamamlandıktan sonra ano çıtaları
sökülür. Resim 3.46. Ano çıtalarının sökülmesi ile oluşan boşluklara alçı
sıva doldurulur. Resim 3.47.

Resim 3.46: Ano çıtalarının sökümü
•

Resim 3.47: Boşluklara alçı sıva
doldurulması

Duvar dış köşeleri ile kapı ve pencere merkezlerinde daha önceden
yerleştirdiğiniz köşe profillerinin bulunduğu bölgeler de alçı sıva harcı ile
doldurulur. Resim 3.48. bu işlem için terazisine getirilmiş mastar da
kullanılabilir. Resim 3.49.

Resim 3.48: Duvar dış köşeleri, kapı ve
pencere merkezlerine alçı sıva yapımı

•

Resim 3.49: Köşe profilleri bölümüne alçı
sıva yapılması

Tüm yüzeylerdeki sıva işlemi bittikten sonra iç köşelere köşe malası ile
son şekli verilir. Resim 3.50.

Resim 3.50: Köşe malası kullanımı
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Perlitli sıva alçısı yapısından dolayı gözenekli bir yüzey oluşturur bu nedenle “kaba
sıva” olarak anılır. Daha temiz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için “Saten Perdah Alçısı”
ile sıva yüzeyinin kaplanması gerekir. Saten perdah alçısı bu özelliğinden dolayı “ince sıva”
olarak anılır. Alçı üreticileri bu iki alçının karıştırılarak kullanılmasını tavsiye etseler bile bu
iki alçı sıva çeşidi ayrı ayrı uygulanmalıdır. Çünkü; homojen bir karışım elde etmek için
şantiye şartları her zaman uygun olmayabilir. Saten perdah alçısı bir düzeltme alçısıdır,
hazırlanış şekli bölüm 3.51.’teki gibi yapılır.


Perlitli alçı sıva ile kaplanmış ve kurumasını tamamlamış duvar yüzeyinde
bulunabilecek alçı artıkları ve oluşmuş mastar çizgileri spatula yardımı ile
temizlenir ( raspa yapılır). Resim 3.52. Hazırlanan saten perdah alçısı çelik mala
üzerine alınır. Resim 3.53. Çelik mala üzerindeki alçı 0,3-1 mm kalınlık
oluşturacak şekilde aşağıdan yukarıya doğru yüzeye sıvanır. Resim 3.54.

Resim 3.52:Ispatula yardımı
ile temizlik


Resim 3.53:Saten alçının çelik
mala üzerine konulması

Resim 3.54:Çelik mala ile
aşağıdan yukarıya doğru
alçı sıva yapımı

Geniş ağızlı eğri saplı spatula yardımı ile son düzeltmeler yapılır ve saten
perdah alçısı uygulaması bitirilir.Dahada pürüzsüz bir yüzey elde etmek
isteniyorsa 0-400 kum zımpara ile duvar yüzeyi zımparalanır.Resim 3.55

Resim 3.55: Yüzeyin zımparalanması



Alçı Sıva Yapılması ( Tavan – Yatay )

Alçı sıva harcı öğrenme faaliyeti 3.3 te anlatıldığı gibi hazırlanır. Bu uygulama için
yeterli yükseklikte sarsılmaz bir çalışma sehpası veya iskele kurmanız gereklidir.
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•

Alçı sıva harcı spatula yardımıyla ano çıtalarının yerleştirileceği doğrultu
boyunca tavan yüzeyine uygulanır. Resim 3.56. Yaklaşık 150-200 cm
aralıklarla ano çıtaları tavan yüzeyine yapıştırılır. Resim 3.57.

Resim 3.56:Ano için tavana alçı sıva
uygulaması

•

Resim 3.57:150-200 cm aralıklarla ano
çıtalarının tavana yerleştirilmesi

Ano çıtaları yapıştırma sırasında ipine getirilir ve teraziye alınır. Resim
3.58. ano çıtaları için kullanılan harcın bir miktar sertleşmesi için
beklenir. Tavan uygulamalarında sıva kalınlığı 5-20 mm. arasında
olmalıdır.

Resim 3.58:Ano çıtalarının hizaya getirilmesi
•

Alçı sıva harcı, mala yardımıyla sıva küreğine bir miktar alınır. Resim
3.59. tavan yüzeyine sıva küreği bastırılarak uygulanır. İdeal uygulama
tek katta ano çıtalarının yüksekliğini bir miktar geçecek şekilde yapılmış
olandır. Resim 3.59-3.60.

Resim 3.59: Alçı sıva harcının, sıva küreğine
konulması

Resim 3.60: Tavana sıva uygulaması
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•

Uygulamaya devam edilerek, tavan yüzeyinin diğer kısımları da bu
yöntemle kapatılır. Resim 3.61.

Resim 3.52:Ano çıtaları arasının alçı sıva
harcı ile doldurulması

•

Ano çıtalarının arası alçı sıva harcı ile doldurulduktan sonra alüminyum
bıçak mastar ile çıtalara bastırılarak “mastarlama” yapılır. Resim 3.62.
alüminyum bıçak mastar üzerinde toplanan fazla harç sıva malası ile
alınarak sıva yüzeyindeki çukur yerlere doldurulur. Resim 3.63. Bu işlem
sonrası sıva yüzeyi tekrar mastarlanarak sıva işlemi tamamlanır. Resim
3.64.

Resim 3.62:Mastarlama
yapımı

•

Resim 3.63:Sıva yüzeyindeki
boşlukların doldurulması

Resim 3.64:Yüzey
boşluklarının
doldurulmasından sonra
tekrar mastarlama yapımı

Tüm tavan yüzeyinde mastarlama işlemi bittikten sonra ano çıtaları
sökülür. Resim 3.65. (Sıva yapılan yüzey çok ve büyükse ano çıtalarını
sökmek için donma süresinin bitmemesine dikkat ediniz.) çıtaların
sökülmesi ile oluşan boşluklara alçı sıva doldurulur. Resim 3.66.
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Resim 3.65: Tavanda ano çıtalarının sökümü
•

Resim 3.66:Çıta boşluklarına alçı sıva
doldurulması

Tüm yüzeylerdeki sıva işlemi bittikten sonra tavan ve duvarın birleştiği iç
köşelere köşe malası ile son şekli verilir. Resim 3.67.

Resim 3.67:Köşe malası kullanımı

Saten perdah alçısı uygulaması duvar uygulaması işlem basamaklarının tavan
yüzeyine tatbikinden oluşur.

3.3.1. Perlitli Sıva Alçılarında Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözümleri


1. Sorun: Hazırlanmış perlitli sıva alçısında erken donma durumu
•
Çözüm:Perlitli sıva harcının erken donmaması içintorba üzerinde yazan
su/alçı oranına dikkatedilmeli. Alçı suya sepelendikten sonra bir süre
suyuemmesi beklenmeli, malzeme çok uzun süre ve yüksek devirli
makinelerdekarıştırılmamalı, harcın hazırlandığı su ve malzemeler temiz
olmalıdır. Malzemekarıştırıldıktan sonra üzerine su ya da alçı
eklenmemelidir. 25 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda erken donma
gözlenebilir.



2. Sorun: Sıva duvara sürüldükten sonra çatlakların oluşması
•
Çözüm:Sıva duvara sürüldükten sonra çatlaklar oluşuyor ise sıvanın
sürüldüğü duvar farklı su emme kapasitesine sahip olabilir, duvarın düz
olmama sebebi ile sıva kimi yerlere kalın kimi yerlere ince sürülmüş
olabilir, bina statik olmadığından oturma yapmış olabilir.
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•

Bu sorunları ortadan kaldırmak için sıva yapılmadan önce duvar
ıslatılmalı suya doyması sağlanmalıdır. Farklı su emme kapasitesine sahip
bölgelerde beton kısım ve tuğla kısmın birleşme noktalarında sıva filesi
kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığının en az 5 C olması gereklidir.Binanın
oturmasından kaynaklanan çatlama sorunlarını gidermek için sıva filesi
kullanılması büyük fayda sağlayacaktır. Duvarın düzgün olmaması
durumunda duvardaki çukur kısımlar önceden doldurulmalı daha sonra
sıva yapılmalıdır. Sıva kalınlığının en az 5-8 mm olması gerekmektedir.



3. Sorun:Sıvanın ufalanması
•
Sıvanın ufalanmasındaki başlıca sebepler arasında sıvanın içerisine
yabancı maddeler eklenmesi (mermer tozu, kum), duvara sürülmeden
uzun süre bekletilmesi, hazırlandıktan sonra üzerine su ya da alçı
eklenmesi ve sıvanın duvara ince sürülmesi vardır.
•
Çözüm:Malzemenin
içerisine
kesinlikle
yabancı
maddeler
katılmamalıdır. Dolgu veya farklı özellik kazandırılmak amacıyla
malzemeye katılan yabancı maddeler malzemenin mukavemetini
düşüreceği gibi ömrünü de kısaltacaktır. Sıva hazırlandıktan sonra uzun
süre beklenmeden uygulamaya geçilmelidir. Malzeme hazırlandıktan
sonra üzerine alçı ya da su eklenmemelidir. Tasarruf sağlamak amacıyla
sıva ince sürülmemelidir.



4. Sorun:Sıvanın duvarda çizik yapması
•
Uygulama esnasında perlitli sıvanın duvarı çizmesinin sebepleri arasında;
malzemenin nakliye sırasında ıslanmasıyla katı partiküllerin oluşması,
uygulama esnasında sıvanın duvara ince sürülmesi, alt katmandaki
sıvadan katı parçacıkların kopması ve alçının hazırlanmasında temizliğe
dikkat edilmeyerek içerisinde parçacıklar bulunan kirli su kullanılması
vardır.
•
Çözüm:Sıvanın duvarda çizik yapmaması için nakliye esnasında
torbaların ıslanmamasına, nem almamasına dikkat edilmelidir. Eğer
malzeme ıslanmışsa elekten geçirildikten sonra suyla karılmalıdır. Ayrıca
sıvanın duvara daha kalın sürülmesi gerekir. Harcın karıldığı kabın temiz
olmasına dikkat edilmeli ve duvara sürmeden önce duvar
temizlenmelidir.



5. Sorun:Malzemenin karılma esnasında topaklanma yapması
•
Malzemenin karılma esnasında topaklanmalar yapmasının başlıca
sebepleri arasında; sıvanın karıldığı kabın temiz olmaması, kirli su
kullanılması, malzeme karıştırıldıktan sonra üzerine kuru alçı ilave
edilmiş olması veya harcın içerisine bekletilmiş nem almış, bozulmuş
alçının katılması vardır.
•
Çözüm:Topaklanma olmaması için harcın karıldığı kap ve su temiz
olmalı, karma işlemi tamamlandıktan sonra üzerine kuru alçı ilavesi
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yapılmamalı ve özellikle daha önceden beklemiş nem almış malzeme
eklenmemelidir.
6. Sorun:Alçı torbasının içerisinden iri taneler çıkması
•
Alçı torbasının içerisinde iri taneler çıkamasın sebebi torbanın nakliye
sırasında
ıslanması,
nem
alması
veya
uygun
depolama
şartlarındakorunmamış olmasıdır.
•
Çözüm:Bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için malzemenin
nakliyesinde nem olmayan kuru yerde ve en fazla üst üste 20 torba
istiflenmesi gerekmektedir.



7. Sorun:Sıvanın tozuma yapması
•
Uygulama yapılan duvarın çok kuru olması durumunda, su/alçı oranına
dikkat edilmediği durumda, sıvanın ince sürüldüğü ve sıva yapılan yerde
hava akımının olması halinde sıva tozuma yapar.
•
Çözüm:Sıvanın yapıldığı yerde hava akımının kesilmesi, gerekiyorsa
açık olan kapı ve pencerelerin kapatılması gereklidir. Sıvaya başlamadan
önce duvar ıslatılarak suya doyması sağlanmalıdır. Sıvanın uygulanan
kalınlıktan daha kalın sürülmesi ve su/alçı oranına dikkat edilmesi
tozuma problemini ortadan kaldıracaktır.



8. Sorun:Sıvanın keperme yapması(Sıvanın duvarda pütürleşmesi,
dökülmesi,tutunmaması)
•
Sıvanın duvarda pütürleşmesine, dökülmesine duvarda tutunmamasına
sebep alçının duvara ince sürülmesi, duvarın çok kuru olması sebebiyle
alçıdan su emmesi, düzeltmenin geç yapılması olabilir.
•
Çözüm:Eğer sıvama işlemi sıcak havalarda yapılıyor ise sıvanın
yapılmaya başlanmasından önce duvarın sulanması gereklidir. Çünkü
duvar ihtiyacı olan suyu alçıdan çekecektir. Eğer alçı duvara ince
sürülmüşse aynı keperme olayı gözlenebilir. Bu yüzden alçının duvara en
az 5-8 mm kalınlıkta sürülmesi gerekmektedir.



9. Sorun:Alçı sıvanın kusma yapması
•
Alçı duvarda kusma yapıyorsa bunun olası nedenleri arasında duvarın
kirli olması veya uygulamanın ideal sıcaklık değerlerinin altında
yapılmasıyla harç suyunda donma olmasıdır.
•
Çözüm:Duvarda kusmanın engellenebilmesi için sıvaya başlanmadan
önce duvarın tozdan, kirden, yağdan temizlenmiş olması gerekmektedir.
Ortam sıcaklığının en az 5 C olması gereklidir. Mümkünse sıvanın
yapıldığı alan ısıtılmalıdır.



10. Sorun: Alçının patlama çatlama yapması
•
Alçının patlama çatlama yapmasının en büyük nedenleri arasında duvarın
tozdan kirden yeterince temizlenmemiş olması, duvarının sıvaya
başlanmadan önce ıslanmamış olması ve alçının altındaki çimento kireç
esaslı sıvanın içerisindeki kirecin tam olarak söndürülmemiş olması yatar.
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•

Çözüm:Patlama sorununu gidermek için alçı sıvasından önce uygulanmış
olan çimento kireç esaslı sıvanın içerisindeki kirecin tam olarak
söndürüldüğüne dikkat etmek, alçı sıvasının uygulanacağı duvarın tozdan
kirden arındırılmış olmasına ve duvarın alçının suyunu emmeyeceğine
emin olmak gerekir.



11. Sorun:Sıvada çiçeklenme olması
•
Sıva alçısının hazırlanmasında kirli su kullanılması sıva alçısında
çiçeklenmeler oluşmasına neden olur.
•
Çözüm:Sıva alçısı hazırlanırken temiz su kullanmaya dikkat edilmeli ve
sıva uygulanacak tüm yüzeyin aynı sıcaklıkta olduğundan emin
olunmalıdır.



12. Sorun:Sıva yüzeyinde terleme olması
•
Uygulama yapılan ortamda fazla nem olması, sıvanın terlemesine neden
olur.
•
Çözüm:Sıvanın yapıldığı yerin mümkün olduğunca kuru havaya sahip
olması, gerekirse sıvanın nemin az olduğu saatlerde yapılması terleme
sorununu ortadan kaldırır.



13. Sorun:Sıvanın üzerine uygulanan boyanın kabarması
•
Sıvanın üzerine uygulanan boyada kabarmalar olmasının nedenleri
duvarın tam kurumamış olması ve kirli olmasıdır.
•
Çözüm:Duvara boya uygulanmadan önce kesinlikle sıvanın tam
kuruduğundan emin olmak gereklidir. Yüzeydeki kir ve toz
temizlenmelidir.

3.3.2. Saten Sıva Alçılarında Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözümleri


1. Sorun:Saten alçının erken donması
•
Saten alçının su/alçı oranına dikkat etmedenkarıştırma yapılması,
mikserde çok uzun süre karıştırılması içerisine başka malzemeler
katılması saten alçının erken donmasına neden olur.
•
Çözüm:Su/alçı oranı 7/10 olacak şekilde alçı suyun üzerine sepelenmeli
3-4 dakika beklendikten sonra karıştırmayabaşlanmalıdır. Karıştırma
yapılan mikser fazla yüksek devirde çalıştırılmamalı ve uzun süre
karıştırma yapılmamalıdır.



2. Sorun:Alçı torbasının içerisinden iri taneler çıkması
•
Nakliye esnasında saten torbalarının ıslanması, üst üste 20 torbandan
fazla ve nemli yerde istifleme yapılması torbanın içerisinden iri taneler
çıkmasının sebeplerindendir.
•
Çözüm: Nakliye esnasında alçının ıslanmasını engelleyecek biçimde
üzerinin örtülmesi, üst üste 20 torbadan fazla istifleme yapılmaması,
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depolanacak yerin nem almayan kuru bir yer olması iri taneler çıkması
sorunun ortadan kaldıracaktır.


3. Sorun:AlçıdaTopaklaşmalar olması
•
Su/alçı oranına dikkat etmemek, alçı karıştırıldıktan sonra üzerine su ya
da alçı ilavesi yapmak veya içerisine başka malzemeler katmak alçının
topaklanmasına neden olur.
•
Çözüm: Saten sıva alçısı için su/alçı oranı 7/10 dur. Bu oran dikkat
edilerek karıştırma yapılmalı, hazırlanan alçı bitmeden üzerine su alçı
ekleyerek yeni harç karılmamalı ve saten alçısının içerisine başka
malzemeler eklenmemelidir.



4. Sorun: Sıvanın duvarda çizik yapması
•
Saten alçının içerisinde yabancı maddeler bulunması( kum, mermer tozu)
saten sürülecek duvarın pürüzlü ve temiz olmaması çizilme sorununa
sebep olur.
•
Çözüm: Saten alçı duvara sürülmeden önce alt katmandaki sıvanın temiz
ve pürüzsüz olmasına dikkat edilmelidir. Saten alçı ince sürüldüğü için
içerisindeki en küçük yabancı maddeler bile duvarda çizik oluşmasına
neden olacaktır. Çizilmelerin en büyük nedeni duvardan kopan
taneciklerdir. Ayrıca saten alçının karıldığı malzemelerin ve suyun temiz
olmasına dikkat etmek gereklidir.



5. Sorun:Sıvanın tozuma yapması
•
Su alçı oranına dikkat etmemek, uygulama yapılan duvarın çok kuru
olması alçının tozuma yapması sebeplerindendir.
•
Çözüm: Saten alçı duvara uygulanmadan önce duvarın ıslanması
gereklidir. Alt katmandaki sıva suya doyduğu için saten alçının suyunu
emmeyecek ve tozuma olmayacaktır. Su/alçı oranına dikkat etmekte
tozuma sorununu ortadan kaldıracaktır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Öğretmeninizin uygun gördüğü yere el ile alçı sıva uygulayınız.
İşlem Basamakları







 El ile Perlitli Alçı Sıva Yapınız(Kaba alçı
sıva yapma)
















 Saten Perdah Alçı Sıva Yapınız(İnce alçı
sıva yapma








 Alçı Sıva Yapılan Yüzeyi Astarlayınız.
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Öneriler
İş kıyafetini giyiniz.
Dikkatli olunuz.
Alçı sıva uygulanacak yüzeyi tanıyınız.
Uygulama koşullarını öğreniniz.
Perlitli alçı sıva harcını hazırlamayı
öğreniniz.
Yüzeyi düzeltme ve pürüzlendirme
işlemlerini öğreniniz.
Detaylara özen gösteriniz.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Ano çıtalarını yerleştirmeyi öğreniniz.
Perlitli alçı sıva ile duvara sıva yapınız.
Perlitli alçı sıva ile tavana sıva yapınız.
İşlem basamaklarını uygulayınız.
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz.
İş kıyafetini giyiniz.
Dikkatli olunuz.
Yüzeyde düzeltme işlemlerini yapınız.
Saten perdah alçı sıva harcını
hazırlamayı öğreniniz.
Uygulama koşullarını kontrol ediniz.
Saten perdah alçısı ile duvara sıva
yapınız.
Saten perdah alçısı ile tavana sıva
yapınız.
Sıkıştırma ve perdahlama işlemini
yapınız.
Detaylara özen gösteriniz.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Alçı sıva üzerine yapılacak son kat
uygulamayı öğreniniz.
Bu son kat malzemesine uygun astar
malzemesinin özelliklerini öğreniniz.
Astar malzemesini uygun araç ve gereç
kullanarak yüzeye uygulayınız.
Pratik ve çabuk olunuz.
Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun
davranınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırladınız mı?
2. Yüzey hazırlama işini işlem sırasına uygun yaptınız mı?
3. Alçı sıva yapımında kullanılan araç gereçleri ve özelliklerini
öğrendiniz mi?
4. Alçı sıva harcını kuralına uygun yaptınız mı?
5. Mastarlık çıtalarını 80-120 cm mesafe aralıklarla yerleştirdiniz mi?
6. Köşe çıtalarını yerleştirdiniz mi?
7. Köşe çıtaları ve mastarlıkların terazisine baktınız mı?
8. Mastarlık aralarını doldurdunuz mu?
9. Birinci mastarı çektiniz mi?
10. Mastarlık çıtalarını söktünüz mü?
11. Mastarlık çıta yerlerini doldurdunuz mu?
12. Köşe malası ile köşeleri düzeltiniz mi?
13. İkinci mastarı çektiniz mi?
14. Yüzeye tirifil mala çektiniz mi?
15. Çelik mala uygulaması yaptınız mı?
16. Köşeleri fırça ile düzeltme yaptınız mı?
17. İş bittikten sonra çevrenizi ve araçlarınızı temizlediniz mi?

Evet Hayır

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi alçı harcı hazırlama araçlarındandeğildir?
A)
Ispatula
B)
Karıştırıcı
C)
Mastar
D)
Harç teknesi

2.

Aşağıdakilerden hangisi alçı sıva yapımında kullanılan araçlardandeğildir?
A)
Alüminyum mastar
B)
Kazma
C)
Su terazisi
D)
Ano çıtası

3.

Ano çıtası sıva yapılacak düzleme hangi amaçla yerleştirilir?
A)
Yapılacak sıvanın bir düzlem oluşturması için.
B)
Sıva içinde bırakmak için
C)
Piyasada satıldığı için
D)
Aslında konulmasına gerek yoktur.

4.

Perlitli sıva alçısı duvar yüzeyine kaç mm kalınlıkta yapılır?
A)
3-5 cm.
B)
4-6 cm.
C)
5-20 mm
D)
5-40 mm

5.

Perlitli sıva alçısı tavan yüzeyine kaç mm kalınlıkta yapılır?
A)
5-20 mm
B)
3-10 mm.
C)
15-25 cm.
D)
10-30 cm.

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–4
ÖĞRENME FAALİYETİ - 4
AMAÇ
Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, makine ile alçı sıvayı
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Alçı sıva yapımında kullanılacak makineler hakkında araştırma yapınız



Makine ile alçı sıva yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir
araştırınız. Elde ettiğiniz bulguları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

4.MAKİNE İLE ALÇI SIVA
Makine sıva alçısı, tuğla, briket, gazbeton ve benzeri yüzeylere uygulanabilir.
Uygulama yüzeyinde toz, yağ ve benzeri maddeler varsa, yüzey, temizlik maddeleri ile
temizlenmeli ve yüzey ıslatılmalıdır. Düzgün yüzeyli tavanların sıva uygulamasından önce,
yüzey, pürüzlendirilmeli veya harcın yapışmasını sağlayıcı bir malzeme ile astarlanmalıdır.

4.1.Makine İle Kullanılacak Alçının Kıvam Ve Debi Ayarı


Harcın Hazırlanması

Uygun dozaj, sıva makinesinden çıkacak ilk karışımın 1 litrelik kaba alınıp dökülmesi
ile meydana gelen yayılımın belirtilen çapa ulaşmasıyla elde edilir.
Makina alçısı hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (19–20 lt
su/40 kg torba) yüzeye püskürtülür. Resim 4.1.

Resim 4.1: Alçı sıva makinası İle alçı sıva harcının yüzeye püskürtülmesi
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4.2.Makine İle Alçı Sıva Yapımı
Makina alçısı hazır sıva karıştırma ve püskürtme makinesi ile karıştırılarak (19–20 lt
su/40 kg torba) yüzeye püskürtülür. Resim 4.2-4.3

Resim 4.2: Alçı Sıva makinası

Resim 4.3: Alçı Sıva makinası ile yüzeye
püskürtme

Makine ile alçı sıva yapılırken makine ile alçı sıva yapımındaki yüzey hazırlama
işlemi aynen yapılır.


Yüzey kalıp yağlı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka
arındırılmalıdır. Resim 4.4

Resim : 4.4: Sıva yapılacak yüzeyi Temizlenmesi
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Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun tamir harçları ile
yapılmalıdır. Resim : 4.5

Resim : 4.5 Çatlak yüzeylerin tamiri




Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.
Parlak brüt yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda uygulama öncesinde, aderans
arttırıcı astar olarak kullanılır. Resim 4.6 Resim 4.7

Resim 4.6: Parlak Veya Beton Yüzey

Resim 4.7: Yüzey Astarlama
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Beton yüzeyler ile blok yüzeyler birleşim yerleri bağlantıyı artırmak ve
çatlamayı önlemek için file germe işlemi yapılır. Resim 4.8

Resim 4.8: File germe işlemi



Sıva köşe ve ano çıtları 80-120 cm ara ile terazisinde yerleştirilir. Resim: 4.9
Resim :4.10

Resim 4.10: Köşe Çıtalarının
yerleştirilmesi

Resim 4.9:Ano çıtalarının yerleştirilmesi
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Anolar arası boşluğu sıva makinası yardımı ile yukarıdanaşağı püskürtülerek
doldurulur. Uygulama kalınlığı, tek katta 8 mm ile 2,5 cm arasında olmalıdır.
Kalınlık 2,5 cm'den fazla ise, ikinci kat, ilk kat prizini almadan yine en fazla 2,5
cmolarakuygulanır. Resim :4.11

Resim 4.11: Makine ile alçı sıva harcının yukarıdan aşağıya uygulaması



Yüzey mastarlanır. Yüzey kurumaya başladığında, yüzeydeki fazlalıklar ikinci
bir mastarlama ile alınabilir.Resim:4.12

Resim 4.12: Yüzeyi mastarlama
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Birinci mastarlamadan sonra mastarlık çıtaları spatula yardımı ile sökülür.
Resim:4.13 çıta boşlukları sıvacı malası ile doldurulur. Resim:4.14

Resim:4.13 Mastarlık Çıta sökümü



Resim:4.14:Çıta yerlerinin Doldurulması

Daha sonra ıspatula ile sıkıştırma ve düzeltme işlemi yapılır. (Resim.4.15)
Yüzey yeteri sertliğe ulaştığında, hafifçe ıslatılarak sünger tirfil çekilir ve saten
yüzey hazırlanır. (Resim.4.16)

Resim.4.15: Çelik Mala çekimi

Resim.4.16: Yüzeye sünger tirfil çekilmesi
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Köşelere çelik mala, iç köşeler çelik köşe malası çekilir ve tirfil yapılarak saten
alçıya hazır duruma getirilir.(Resim 4.17)

Resim 4.17 İç köşe malası ile köşe düzeltme




Ortam sıcaklığına bağlı olarak, yüzeydeki saten kurumaya başlarken çelik mala
çekilerek kusursuz bir yüzey elde edilir.
Yaklaşık 2 saat sonra sertleşmiş yüzey hafifçe ıslatılır ve çelik mala
uygulanarak işlem bitirilir.

4.3.Makine İle Alçı Sıva Yapımında Karşılaşılacak Sorunlar


1. Sorun: Makine sıva alçısında erken donma durumu
•
Makine sıva alçısının su/alçı oranına dikkat etmemek erken donma
olmasının en önemli etkenidir. Püskürtme makinesinin temiz olmaması,
kirli pis su kullanılması, alçının tam ve homojen karıştırılmaması ya da
gereğinden fazla karıştırılması da malzemenin erken donmasına sebep
olur.
•
Çözüm:Sıvaya başlanmadan önce püskürtme makinesinin temizliği
gözden geçirilmeli, 5,5-6/10 su alçı oranına, kullanılan suyun temizliğine
ve makine sıva alçısının içerisine başka malzemeler katılmamasına dikkat
edilmelidir.



2. Sorun: Alçı torbasının içerisinden iri taneler çıkması
•
Makine sıva alçısı nakliye esnasında ıslanmış veya uygun şartlarda
depolama yapılmamış ise torbanın içerisinden iri taneler çıkabilir.
•
Çözüm: Makine sıva alçısının içerisinden iri taneler çıkıyorsa
malzemenin kullanılmadan önce elenmesi gereklidir. Eğer malzeme
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depoda bekletilecek ise deponun nemden uzak olmasına ve üst üste 20
torbadan fazla istifleme yapılmamasına dikkat edilmelidir.


3. Sorun:Sıva duvara sürüldükten sonra çatlakların oluşması
•
Su alçı oranına dikkat etmemek, uygulama yapılan duvarın kuru ve tozlu
olması, binanın oturma yapması ve makine sıva alçısının ince sürülmesi
duvarda çatlama sorunlarına yol açar.
•
Çözüm: Binanın oturma yapmasıyla sıvada çatlakların oluşmasını
engellemek için en uygun yöntem sıva filesi kullanmaktır. Özellikle
oturmadan dolayı çatlama yapabilecek yerlerin tahmin edilmesi (Pencere
kenarları, kapı kenarları, köseler) ve buralarda sıva filesi uygulanması bu
sorunların çözümünde etken olacaktır. Diğer taraftan su/alçı oranına
dikkat etmek,uygulamadan önce duvarı ıslatmak ve alçıyı duvara en az
10mm kalınlıkta uygulamak çatlama sorununu ortadan kaldıracaktır.



4. Sorun:Sıvanın tozuma yapması
•
Makine sıva alçısında su/alçı oranına dikkat edilmeden alçı karılmışsa,
sıvanın uygulandığı duvar kuru ve tozlu ise, malzemenin içerisine başka
malzemeler eklenmişse, uygulamanın yapıldığı yerin sıcaklığı çok
düşükse tozuma sorunu ile karşılaşılabilir.
•
Çözüm: Makine sıva alçısında su/alçı oranı 5,5-6/10 dur. Bu orana dikkat
edilmelidir. Uygulama esnasında duvarın alçının suyunu emmeyecek
şekildeıslatılmış ve tozdan arındırılmış olması, makine sıva alçısının
içerisine başka maddeler katılmamış olması ve sıvanın uygulandığı yerin
çok soğuk olmaması dikkat edilmesi gereken hususlardandır.



5. Sorun: Makine sıva alçısının duvarda sarkma yapması
•
Makine sıva alçısının duvarda sarkmasının başlıca nedenleri su alçı
oranına dikkat etmemek ve uygulamanın çok kalın yapılmasıdır. Sıvanın
fazla kalın sürülmesi alçının duvarda tutunmasını azaltacak ve sarkmalara
neden olacaktır.
•
Çözüm:Duvarda sarkma yaşanmaması 5,5-6/10 su alçı oranına dikkat
edilmeli ve tek katlı yapılan sıvanın çok fazla kalın sürülmemesi
gereklidir.



6. Sorun: Makine sıva alçısının ardından duvarda bölgesel donmalar
olması
•
Makine sıva alçısının tam ve homojen olarak karıştırılmaması, su alçı
oranına dikkat etmemek duvarda bölgesel donmalar olmasına etkendir.
•
Çözüm:Makinenin karıştırmayı sağlayan parçalarının temizliğine dikkat
edilmeli ve iyi karıştırıldığına emin olunmalı, malzemenin 5,5-6/10 su
alçı oranında çalıştığı kontrol edilmelidir.
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7. Sorun: Sıvanın duvardan kopması
•
Uygulama yapılan duvarın yağlı, tozlu, kirli, kuru olması ve yeterince
pürüzlü olmaması kopmalara neden olur.
•
Çözüm: Makine sıva alçısı duvara sürülmeden önce duvarın
temizlenmeli tozdan kirden arındırılmalıdır. Duvarın alçının suyunu
emmemesi için duvar önceden ıslanmalı hatta gerekiyorsa çekiç ve
benzeri aletlerle duvarda yaralar açarak sıvanın duvardan kopmaması
sağlanabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Öğretmeninizin uygun gördüğü yere makina ile alçı sıva uygulayınız.
İşlem Basamakları
Öneriler
 İş kıyafetini giyiniz.
 Dikkatli olunuz.
 Alçı sıva uygulanacak yüzeyi tanıyınız.
 Uygulama koşullarını öğreniniz.
 Perlitli alçı sıva harcını makine ile
hazırlamayı öğreniniz.
 Yüzeyi düzeltme ve pürüzlendirme
işlemlerini öğreniniz.
 Detaylara özen gösteriniz.
 Makine ile Perlitli Alçı Sıva
 Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Yapınız(Kaba alçı sıva yapma)
 Ano çıtalarını yerleştirmeyi öğreniniz.
 Perlitli alçı sıvayı makina ile duvara sıva
yapınız.
 Perlitli alçı sıva makina ile tavana sıva
yapınız.
 İşlem basamaklarını uygulayınız.
 Çevreyi korumaya duyarlı olunuz.
 Alçı sıva üzerine yapılacak son kat
uygulamayı öğreniniz
 Bu son kat malzemesine uygun astar
malzemesinin özelliklerini öğreniniz.
 Astar malzemesini uygun araç ve gereç
kullanarak yüzeye uygulayınız.
 Alçı Sıva Yapılan Yüzeyi Astarlayınız.
 Pratik ve çabuk olunuz.
 Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun
davranınız
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Değerlendirme Ölçütleri
Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırladınız mı?
Yüzey hazırlama işini işlem sırasına uygun yaptınız mı?
Alçı sıva yapımında kullanılan araç gereçleri ve özelliklerini
öğrendiniz mi?
Alçı sıva harcını kuralına uygun yaptınız mı?
Mastarlık çıtalarını 80-120 cm mesafe aralıklarla yerleştirdiniz mi?
Köşe çıtalarını yerleştirdiniz mi?
Köşe çıtaları ve mastarlıkların terazisine baktınız mı?
Alçı sıva makinasını çalıştırdınız mı?
Harcın kıvam testini yaptınız mı?
Alçı ve suyu makina ya koydunuzmu?
Mastarlık aralarını makine ile doldurdunuz mu?
Birinci mastarı çektiniz mi?
Mastarlık çıtalarını söktünüz mü?
Mastarlık çıta yerlerini doldurdunuz mu?
Köşe malası ile köşeleri düzelttiniz mi?
İkinci mastarı çektiniz mi?
Yüzeye tirifil mala çektiniz mi?
Çelik mala uygulaması yaptınız mı?
Köşeleri fırça ile düzeltme yaptınız mı?
İş bittikten sonra çevrenizi ve araçlarınızı temizlediniz mi?

Evet Hayır

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

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi makinede hazırlanan alçı çeşidi dir?
A)
Saten alçı
B)
Adi Alçı
C)
Kartonpiyer alçısı
D)
Makine alçısı

2.

Aşağıdakilerden hangisi makine ile alçı sıva yapımında kullanılan araçlardandeğildir?
A)
Alüminyum mastar
B)
Kürek
C)
Su terazisi
D)
Ano çıtası

3.

Ano çıtası sıva yapılacak düzleme hangi amaçla yerleştirilir?
A)
Yapılacak sıvanın bir düzlem oluşturması için.
B)
Sıva içinde bırakmak için
C)
Piyasada satıldığı için
D)
Aslında konulmasına gerek yoktur.

4.

Mastarlık çıtaları ne kadar ara ile yerleştirilir ?
A)
50-60 cm.
B)
60-70 cm.
C)
80- 120 cm
D)
90-150 cm

5.

Beton ve parlak yüzeylere sıvaya başlamadan önce ne yapılır?
A)
Perdahlanır
B)
Boyanır
C)
Astar sürülür
D)
Isıtılır

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.

56

ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYET. - 5
AMAÇ
Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, alçı sıva yapımında kullanılan araç ve
gereçlerin temizlik, bakım ve onarımınıyapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Alçı sıva yapımında kullanılan el aletleri ve makinelerin bakımları hakkında
bilgi toplayınız.



Hangi araç ve gereçler için periyodik bakım gerekmektedir. Bu konularda
araştırma yapıp bulgularınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız?

5. ARAÇ - GEREÇ BAKIM ONARIMI
Araç, gereçlerin; her an emniyetli olarak çalışması, kullanıma hazır hale getirilmesi ve
uygun şekilde muhafaza edilmesi için yapılan çalışmalara bakım ve onarım denir. Makine
araç-gereç ve teçhizatın bakım, onarımları periyodik zaman aralıklarıyla ve sürekli olarak
yapılmalıdır.
Araç ve gereçlerin cinsine göre bakım ve onarım farklılık gösterir.

Genel olarak bakım ve onarım 4 gruba ayrılır.
•
Günlük bakım
•
Haftalık bakım
•
Aylık bakım
•
Yıllık bakım


Önemi

Araç, gereçlerin; her an emniyetli olarak çalışır ve kullanıma hazır halde olması son
derece önemlidir. Yapılacak işin kaliteli, hızlı, emniyetli, yapılmasını ve çalışanın rahat,
huzurlu, zevkli iş yapmasını sağlar. Bu konuda söylenmiş güzel bir atasözümüz vardır. ‘Alet
işler el öğünür.’ Aynı zamanda israfı önleyerek milli servetin heba olmasını önler.

5.1. Araç, Gereç Bakım ve Onarımı Yapma Kurallar



Araç, gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç ve gereçler
hazırlanmalıdır.
Araç, gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için kullanılan aletler temiz
olmalıdır.
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Bakım ve onarım yapılacak tüm araçlar temizlenmelidir (toz, toprak, harç vb.
artıklardan temizlenmelidir).
Arızalı araçlar ayrılmalıdır.
Onarılabilecek arızalı araçlar onarılmalıdır.
Onarılamayacak durumdaki araçlar tamirciye götürülmeli veya hurdaya
ayrılmalıdır.
Araçların yağlanması gereken yerleri yağlanmalıdır.
Araçların metal kısımları korozyona(paslanma) karşı, üstübü veya bez parçası
mazota batırılarak mazotlanmalıdır.
Periyodik bakım yapılması gereken araçların periyodik bakımları yapılmalıdır
(günlük, haftalık, aylık, yıllık bakım).
Artan gereçler toplanıp temizlenmelidir.
Bazı gereçler uzun süre açık havada kaldıklarında özelliklerini kaybeder. Bu tür
gereçler ambalajlarına konulup bağlanarak hava ile temasları kesilmelidir.
Kullanılacak durumda olmayan gereçler ayrılmalıdır.
Bakımı, onarımı ve temizliği yapılmış araçlar ve gereçler gelişigüzel
atılmamalıdır. Uygun yerde muhafaza edilmelidir (araç ve gerecin cinsine göre;
güneş, su,rutubet vb. maruz kalmayacağı kapalı yerde muhafaza edilmelidir).
İstif edilecek gereçler, kurallara uygun olarak istif edilmelidir.
İş bitiminde; temizlik, bakım ve onarım yapmak için kullanılan araç ve gereçler
toplanıp temizlenmelidir.
İş bittikten sonra çalışma alanı temizlenmelidir.

5.2.Araç, Gereç Bakım ve Onarımı Yapma İşlem Sırası
Alçı sıva ve astarlama işleminin ardından kullanılan aletlerin bakım onarımı ve
temizliği işlemleri yapılır. Çalışılan şantiyede iş durumu ve yönetimin aldığı kararlar
doğrultusun da periyodik bakım yapılır. İşe başlamadan önce ve iş bitiminde yapılan günlük
kontroller de iş kalitesinin artmasında büyük payı vardır. Bu işlemler şöyle sıralanabilir.






İş bitiminde aletlerin ve çevrenin temizliği yapılana kadar iş elbiselerinizi ve
kişisel koruyucu donanımlarınızı ( eldiven, baret, çelik burunlu ayakkabı vb)
çıkarmayınız.
Çalışma yaptığınız alet ve takımları toplayınız.
Ayak altındaki kaba pislikleri ve inşaat malzemelerini toplayınız.
Alçı ile temas eden tüm takımları su ve sünger yardımıyla temizlenene kadar
yıkayınız. (Resim 5.1)
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Resim 5.1: Yıkama işlemi











Yıkadığınız araç ve gereçleri suyu süzülmesi için dik vaziyette bir kenara
diziniz.
Metal parçaları olan el aletlerinizi suyla temasından sonra kurulayarak 10
numara makine yağı ile yağlayınız. Bu işlem korozyondan koruma sağlar.
Temizleyip kuruladığınız aletlerinizi sayarak kontrol ediniz.
Çalışma sırasında yıpranmış ve hasar görmüş ve tekrar kullanılma özelliğini
yitirmiş olanları ayırınız. Bu malzemelere kırmızı boya ile tekrar bir başkası
tarafından kullanımına engel olacak ikaz işaretini koyunuz.
Temizliğini ve kontrolünü yaptığınız malzemeleri takım dolabına kaldırınız.
Elektrikli makinelerle çalışma yaptıysanız, makineyi çalışma sonrası kablosunu
toplayarak çalışır sağlam vaziyette kaldırınız. Kablo soyuğu, fiş kırılması gibi
durumlarda kendiniz tamir etmeyiniz.
Elektrikli makinelerde oluşan alçı artıklarını yüzeysel olarak ıslatmadan
temizleyiniz. Kesinlikle su ile temas ettirmeyiniz ve içini açıp temizlik yapmaya
çalışmayınız.

5.3.Araç-Gereç Bakım Ve Onarımını Yapımı


Araç, gereçlerin bakım ve onarımını yapmak için gerekli araç ve gereçleri
hazırlayınız (Resim 5.2).

59

Resim 5.2: Araç bakım ve onarım araç, gereçlerinden bazıları



Bakım ve onarımını yapacağınız tüm araçları temizleyiniz (toz, toprak, harç vb.
artıklardan temizleyiniz).

Resim 5.3:Araç gereçlerin temizlenmesi



Onarabileceğiniz arızalı araçları onarınız (Resim 5.4).

Resim 5.4: Arızalı araçların onarılması
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Onaramadığınız araçları tamirciye götürünüz veya tamir edilmesini sağlayınız
(Resim 5.5)

Resim 5. 5 :Onaramadığınız makineleri tamir için servisine gönderiniz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları















Kaba temizlik yapınız
Periyodik bakım yapınız
Küçük onarım yapınız.
Büyük Onarım yapmayınız
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Öneriler
Dikkatli olunuz.
İş kıyafetini çıkarmayınız.
Kullandığınız aletleri toplayınız.
Detaylara özen gösteriniz.
Zamanı ve malzemeyi iyi kullanınız.
Çevreyi korumaya duyarlı olunuz.
Günlük periyodik temizlik yapmayı
öğreniniz.
Alçı ile temas eden makine ve el
aletlerinin temizliğini yapınız.
Pratik ve çabuk olunuz.
Elektrikli aletleri kurcalamayınız ve
tamir etmeye kalkışmayınız.
Mala, su terazisi, mastar, sıva küreği vb
piyasada tamircisi bulunmayan aletleri
kendiniz uygun yöntemi bularak
onarınız.
Metal kısımları olan ve su ile temas eden
aletleri ( mala, çelik mala vb) 10 numara
makine yağı ile yağlayınız.
Mesleğinizle ilgili etik kurallara uygun
davranınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. İş güvenliğine uydunuz mu?
2. İş kıyafetini çıkardınız mı?
3. Kullandığınız aletleri topladınız mı?
4. Detaylara özen gösterdiniz mi?
5. Zamanı ve malzemeyi iyi kullandınız mı?
6. Çevreyi korumaya duyarlı oldunuz mu?
7. Günlük periyodik bakım ve temizliği yaptınız mı?
8. Alçı ile temas eden makine ve el aletlerinin temizliğini yaptınız mı?
9. İşlerinizi pratik ve çabuk bir şekilde yaptınız mı?
10. Arızalanan sıva makinesini servise gönderdiniz mi?
11. Arızalı durumda bulunan elektrikli aletleri tamir için servise
gönderdiniz mi?
12. Mala, su terazisi, mastar, sıva küreği vb piyasada tamircisi
bulunmayan aletleri kendiniz uygun yöntemi bularak onardınız mı?
13. Metal kısımları olan ve su ile temas eden aletleri ( mala, çelik mala vb)
10 numara makine yağı ile yağladınız mı?

Evet Hayır

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.

63

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Alçı sıva ile temas eden metal alet ve ekipmanlar gazyağı ile temizlenir.

2.

( ) Alçı sıva ile temas eden elektrikli makineler su ile temizlenir.

3.

( ) Temizlik işlerine başlamadan önce üzerimizdeki iş kıyafetlerini çıkarmamız
gerekir.

4.

( ) İş bitimi bütün makine alet ve ekipmanlar sağlam olarak malzeme dolabına
kaldırılır.

5.

( ) Günlük periyodik temizlik her gün 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Öğretmeninizin uygun gördüğü duvar yada tavana elle veya makina ile alçı sıva
uygulayınız. Alçı sıva uygulamasının ardından gerekli araç-gereç bakım, onarım ve
temizliğini yapınız.
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Değerlendirme Ölçütleri
Alçı sıva yapılacak yüzeyi hazırladınız mı?
Yüzey hazırlama işini işlem sırasına uygun yaptınız mı?
Alçı sıva yapımında kullanılan araç gereçleri ve özelliklerini
öğrendiniz mi?
Alçı sıva harcını kuralına uygun yaptınız mı?
Mastarlık çıtalarını 80-120 cm mesafe aralıklarla yerleştirdiniz mi?
Köşe çıtalarını yerleştirdiniz mi?
Köşe çıtaları ve mastarlıkların terazisine baktınız mı?
Alçı sıva makinasını çalıştırdınız mı?
Harcın kıvam testini yaptınız mı?
Alçı ve suyu makina ya koydunuzmu?
Mastarlık aralarını makine ile doldurdunuz mu?
Birinci mastarı çektiniz mi?
Mastarlık çıtalarını söktünüz mü?
Mastarlık çıta yerlerini doldurdunuz mu?
Köşe malası ile köşeleri düzelttiniz mi?
İkinci mastarı çektiniz mi?
Yüzeye tirifil mala çektiniz mi?
Çelik mala uygulaması yaptınız mı?
Köşeleri fırça ile düzeltme yaptınız mı?
İş bittikten sonra çevrenizi ve araçlarınızı temizlediniz mi?
İş güvenliği kurallarına uydunuz mu?
Kullandığınız aletleri topladınız mı?
Detaylara özen gösterdiniz mi?
Zamanı ve malzemeyi iyi kullandınız mı?
Çevreyi korumaya duyarlı oldunuz mu?
Günlük periyodik temizlik kurallarına uydunuz mu?
Alçı ile temas eden makine ve el aletlerinin temizliğini yaptınız mı?
Pratik ve çabuk bir şekilde işinizi yaptınız mı?
Arızalanan sıva makinesini servise gönderdiniz mi?
Arızalı durumda bulunan elektrikli aletleri tamir için servise
gönderdiniz mi?
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Evet Hayır

31. Mala, su terazisi, mastar, sıva küreği vb piyasada tamircisi

bulunmayan aletleri kendiniz uygun yöntemi bularak onardınız mı?

32. Metal kısımları olan ve su ile temas eden aletleri ( mala, çelik mala vb)
10 numara makine yağı ile yağladınız mı?

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
D
A
B
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

B
C
A
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
A
C
C

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA


Alçı

sektöründe

KAYNAKÇA
hizmet

veren

firmalara

ait,

Broşürler,

Uygulama

Kitapçıkları.


AVCIOĞLU Müslim, Yapı Teknolojisi 3, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011
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