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ve beceri kazandırmayı amaçlayan öğrenme materyalidir.
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Bilgisayarla giydirme cepheleri çizmek
Genel Amaç
Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz
iĢletmeler, kütüphaneler belirtildiğinde bilgisayarla cephe
çizimlerini yönetmelik ve standartlara uygun
yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Bilgisayarla giydirme cephe malzeme ve gereçlerinin
bağlantı detay çizimlerini yapabileceksiniz.
2. Bilgisayarla giydirme cephe profil montaj detay
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Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
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doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenciler,
Giydirme cephe; binanın dıĢ yüzünün alüminyum malzemeden kullanılan ana ve ara
taĢıyıcı elemanlarının dayanıklı ve fonksiyonel bir Ģekilde bir araya getirilmesi, cam,
kompozit levha veya alüminyum levha gibi yapı malzemeleri ile bütünleĢtirilmesidir.
Mimari yapılaĢma süreci, tarihsel süreç içinde insan geliĢimine paralel bir geliĢim
göstermiĢ, günün teknolojik getirileri kullanılarak her dönem kendi içinde yeni bir uygulama
tekniği, yeni bir malzeme, yeni bir sistem arayıĢı içine girmiĢtir.
Günümüz mimarisinde cephede doğal taĢ, yapay taĢ, kompozit ve metal levhalarla
birlikte kullanılan cam malzeme, mimarinin barınak olduğu kadar, aynı zamanda bir iletiĢim
biçimi ve bir simge olduğunu da ortaya koyarcasına prestij binalarının vazgeçilmez
malzemesi olmaktadır. Yapı kabuğu, yapıların mimari biçimleniĢlerinin yanı sıra dıĢ çevre
koĢulları ve iĢlevlerine bağlı olarak bina içinde uygun fiziksel ortamın yaratılmasında önemli
bir rol oynamaktadır.
Her alanda olduğu gibi yapı sektöründe de teknolojik geliĢmeler sürekli bir aĢama
kaydetmektedir. ĠnĢaat malzemeleri ve bina yapım tekniklerindeki geliĢmeler, cephe yapım
sistemleri üzerinde de etkili olmuĢ ve giydirme cephe kavramının ortaya çıkmasına neden
olmuĢtur. Bu çalıĢmada giydirme cephe sistemlerinin tanımı yapılarak tarihsel süreç içinde
geçirdikleri evreler belirtilmekte ve giydirme cephe türleri açıklanmaktadır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz iĢletmeler, kütüphaneler
belirtildiğinde bilgisayarla giydirme cephe malzeme ve gereçleri detay çizimlerini
yönetmelik ve standartlara uygun yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizde bulunan binaların çeĢitli dıĢ cephe kaplamalarının fotoğraflarını
çekerek kullanılan malzeme özelliklerini ve yapılıĢ detaylarını araĢtırınız.
Çektiğiniz fotoğraflardaki cephe kaplamalarını AutoCAD programında çizmeye
çalıĢınız.

1. GĠYDĠRME CEPHE MALZEME VE
GEREÇLERĠ DETAY ÇĠZĠM
1.1. Cephe giydirme
Giydirme cephe malzeme ve gereçlerinin detay çizimine geçmeden önce, cephe
giydirmenin ne olduğu, çeĢitleri ve bağlantı malzemeleri hakkında gerekli bilgileri edinelim.
1.1.1. Tanımı
Cephe giydirme; çeĢitli taĢıyıcı tip binalarda, binanın dıĢ yüzünün alüminyum
malzemeden kullanılan ana ve ara taĢıyıcı elemanlarının dayanıklı ve fonksiyonel bir Ģekilde
bir araya getirilmesi, cam, kompozit levha veya alüminyum levha gibi yapı malzemeleri ile
bütünleĢtirilmesidir.
1.1.2. ÇeĢitleri
Giydirme cephe çeĢitleri:

Klasik kapaklı cephe sistemleri

Strüktürel silikon cephe sistemleri

Panel cephe sistemleri

Transparan cephe sistemleri

Skylight sistemleri

Cold Fasad cephe sistemleri

Doğrama cephe sistemleri
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1.1.2.1. Klasik Kapaklı Cephe Sistemleri

Resim 1.1: Klasik kaplı cephe detay çeĢitleri



Fasad 50

"Fasad 50" giydirme cephe sisteminde dıĢ yüzeyde kullanılan 50 mm geniĢliğindeki
alüminyum kapak profili, mimarların taleplerine göre pek çok farklı geometrik formda
tasarlanabilir. Camlar, yatay ve düĢey akslarda dıĢtan mekanik olarak baskı çıtası ile
tutturulur. Sistemin hava ve su sızdırmazlığı, içte ve dıĢta kullanılan EPDM fitillerle
sağlanır.
Fasad 50 giydirme cephe sistemi, istenirse ''Two Sided'' cephe sistemine
dönüĢtürülebilir.
DıĢta kullanılan yatay veya düĢey eksendeki kapak profilleri isteğe göre iptal edilip bu
profillerin yerine, fuga boĢluklarına silikon uygulaması yapılır. Böylece dıĢarıdan
bakıldığında cephe yüzeyinde düĢeyde veya yatayda istenilen form elde edilebilir.



Thermo Fasad 50

"Thermo Fasad 50", ısı bariyerli klasik kapaklı cephe sistemidir. Yüksek ısı yalıtımlı
ve yoğuĢma risklerine karĢı polyamidli-ısı bariyerli olarak tasarlanmıĢ bir sistemdir.
Thermo Fasad 50 cephe sisteminde cephe estetiğine uygun olarak yatay veya düĢey
akslarda alüminyum kapak kullanılabilir. Yatay ve düĢey akslarda kullanılan alüminyum
kapaklar, klasik kapaklı cephe sisteminde kullanılan kapaklarla uyumludur.
Bu cephe sisteminde, istenildiği takdirde kapandığında kalınlığı belli olmayan gizli
kanat sistemi de kullanılabilmektedir. Kapalı durumda iken dıĢtan görünmeyen gizli
kanatlar, klasik Fasad 50 cephe sisteminde olduğu gibi dıĢarıya doğru ters vasistas olarak da
açılabilir.
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1.1.2.2. Strüktürel Silikon Cephe Sistemleri

Resim 1.2: Strüktürel silikon cephe detay çeşitleri



SSC 50

"SSC 50" strüktürel silikon cephe sisteminde dıĢtan bakıldığında alüminyum profil
görülmeyip cam derzlerinde 17 mm geniĢliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır.
Cam paneller arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlandığından panellerin arasına
sızdırmazlık silikonu çekilmez. Böylece cam panellerin arasında gölge oluĢması engellenir.
Ġstendiğinde seçilen herhangi bir cam panel (dıĢarıdan hangisinin açılır olduğu belli
olmaksızın) gizli kanat hâline getirilebilir. Cam ve alüminyum panel arasında DOW
CORNING DC993, çift camda ise iki cam arasında DC 3-3362 2 komponentli silikon ve
silikonla uyumlu spacer bant kullanılmaktadır.


Thermowall

Thermowall, ısı bariyerli strüktürel silikon cephe sistemidir. Thermowall cephe
sistemi, yüksek ısı yalıtımı ve yoğuĢma risklerine karĢı ısı bariyerli ve çoklu odacıklı olarak
tasarlanmıĢtır. Sisteme dıĢtan bakıldığında paneller alüminyum bir çerçeve ile çevrilmiĢ olup
aralarında 17 mm geniĢliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır. Paneller
arasındaki sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlandığı için camların arasına sızdırmazlık
silikonu çekilmemekte dolayısıyla camların arasında gölge oluĢmamaktadır. Ġstenirse
herhangi bir cam panel (dıĢarıdan hangisinin açılır olduğu hiçbir Ģekilde belli olmayan) gizli
açılır kanat sistemine dönüĢtürülebilir.



Thermowall S

"Thermowall S" ısı bariyerli strüktürel silikon cephe sistemidir. Sisteme, cepheden
bakıldığında profil görülmeyip 17 mm geniĢliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga
bulunmaktadır.
Ayrıca yüksek ısı yalıtımı ve yoğuĢma risklerine karĢı sistemdeki camı çerçeveleyen
panel profilleri ısı bariyerli ve çoklu odacıklı olarak tasarlanmıĢtır. Cam paneller arasındaki
sızdırmazlık çift EPDM fitil ile sağlanmakta olup camların arasına sızdırmazlık silikonu
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çekilmemekte, dolayısıyla camların arasında gölge oluĢmamaktadır. Arzu edildiği taktirde
herhangi bir cam (dıĢarıdan hangisinin açılır olduğu hiçbir Ģekilde belli olmadan) gizli açılır
kanat olabilmektedir.
Cam ve panel arasında “Dow Cornıng DC 993”, çift camda ise iki cam arasında DC 33362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant kullanılmaktadır.
1.1.2.3. Panel Cephe Sistemleri

Resim 1.3: Panel cephe birleĢim detayı



PCS 60

"PCS 60" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, cepheden bakıldığında camların
arasında alüminyum görülmeyip 17 mm geniĢliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga
bulunmaktadır.
Cam paneller ara1sındaki sızdırmazlık iki adet EPDM fitil ile sağlanmaktadır.
Paneller fabrika ortamında, camlar dâhil olmak üzere montaja hazır üniteler hâline getirilir,
Ģantiyeye panel olarak sevk edilir ve önceden tüm ayarları yapılmıĢ olan ankrajlara asılır.
Cam panellerin cephe üzerinde tüm milimetrik ince ayarları yapılarak montaj tamamlanır.
Paneller 1 kat yüksekliğinde, bir veya birkaç yatay aks geniĢliğindedir. Paneller
arasında hem düĢeyde hem de yatayda genleĢme boĢlukları bulunmakta ve genleĢmeyi
önleyecek bir engel bulunmamaktadır. Sistemde her katta oluĢabilecek kondensasyon suyu
kat içinden dıĢarıya tahliye edilmektedir. Cephe içinde kullanılan alüminyum kompozit
levhalar da cam paneller gibi fabrika ortamında montaja hazır üniteler hâline getirilmekte ve
Ģantiyeye bu Ģekilde sevk edilmektedir.
Cam ve alüminyum panel profilleri arasında “Dow Corning DC 993”, çift camda ise
iki cam arasında DC 3-3362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant
kullanılmaktadır.
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PCS 84

"PCS 84" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, cepheden bakıldığında camların
arasında alüminyum görülmeyip 17 mm geniĢliğinde ve 15 mm derinliğinde fuga
bulunmaktadır.
Sistem yüksek ısı yalıtımı sağlamak için ve yoğuĢma risklerine karĢı ısı bariyerli ve
çoklu odacıklı olarak tasarlanmıĢtır. Bu sistem diğer panel sistemleri ile aynı özellikleri
taĢımakla birlikte, diğer panel sistemlerinden temel farkı profil sistemine içten bakıldığında
84 mm geniĢlik görünmesidir.
Cam paneller arasındaki sızdırmazlık iki adet EPDM fitil ile sağlanmakta, camların
arasına sızdırmazlık silikonu çekilmemekte, dolayısıyla camların arasında gölge
oluĢmamaktadır. Paneller fabrika ortamında camlar dâhil olmak üzere montaja hazır üniteler
hâline getirilerek Ģantiyeye sevk edilir ve önceden tüm ayarları yapılmıĢ olan ankrajlara
asılır, panellerin milimetrik ince ayarları yapılarak montaj tamamlanır. Paneller bir kat
yüksekliğinde ve bir yatay aks geniĢliğindedir.
Bu sistemde istenildiği taktirde cam panellerden düĢey ve yatayda çok akslı süper
panel yapılarak içeriye açılan gizli kanatlar oluĢturulabilmektedir. Paneller arasında hem
düĢeyde hem de yatayda bulunan genleĢme boĢlukları ile genleĢme sağlanır. Sistemde her
katta oluĢabilecek kondensasyon suyu kat içinden dıĢarıya tahliye edilmektedir. Cephe içi
kompozit levhalar da cam gibi panele monte edilmekte ve montaja hazır hâlde Ģantiyeye
getirilmektedir. Spandrel cam arkasına uygulanan ısı yalıtımı kompozit panelin arkasına da
aynı Ģekilde uygulanmaktadır.
Cam ve panel arasında “Dow Cornıng DC 993”, çift camda ise iki cam arasına DC 33362 2 komponentli silikon ve silikonla uyumlu spacer bant kullanılmaktadır.


PCK 74

Resim 1.4: Alüminyum kapaklı giydirme cephe görünüĢü
7

"PCK 74" panel cephe sistemidir. Cephe sistemine, dıĢtan bakıldığında camların
kenarlarında 26 mm geniĢliğinde alüminyum çerçeve görülmekte, çerçeveler arasında 22 mm
geniĢliğinde ve 10 mm derinliğinde fuga bulunmaktadır. Cam paneller arasındaki
sızdırmazlık iki adet EPDM fitil ile sağlanmakta olup camların arasına sızdırmazlık silikonu
çekilmemektedir. Paneller fabrika ortamında camlar dâhil olmak üzere montaja hazır üniteler
hâline getirilerek Ģantiyeye sevk edilir ve önceden tüm ayarları yapılmıĢ olan ankrajlara
asılır.
Cepheye asılan panellerin milimetrik ince ayarları da yapıldıktan sonra montaj
tamamlanır. Paneller 1 kat yüksekliğinde ve bir yatay aks geniĢliğindedir. Paneller arasında
hem düĢeyde hem de yatayda genleĢme boĢlukları bulunmakta ve genleĢmeyi önleyecek bir
engel bulunmamaktadır. Sistemde her katta oluĢabilecek kondensasyon suyu kat içinden
dıĢarıya tahliye edilmektedir.
Cephe içi kompozit levhalar da cam gibi panele monte edilmekte ve montaja hazır
hâlde Ģantiyeye getirilmektedir. Spandrel cam arkasına uygulanan ısı yalıtımı kompozit
panelin arkasına da aynı Ģekilde uygulanmaktadır.
1.1.2.4. Transparan Cephe Sistemleri

Resim 1.5: Transparan cephe bağlantı elemanları
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All glass

"All glass" cephe sisteminde camları taĢıyan ana strüktür, binanın kullanım amacına
uygun, estetik çelik konstrüksiyonlardan oluĢmaktadır.
Bu sistemde, camlar çelik strüktüre bağlı paslanmaz çelik elemanlarla taĢıtılmakta,
sızdırmazlık için camlar arasındaki yatay ve düĢey derzlere ultraviyoleye dayanıklı silikon
çekilmektedir. Bu sistemde camların ön ve arkasında cephe boyunca devam eden bir taĢıyıcı
bulunmayıp yatayda cam köĢelerinden ~ 1/6 uzaklıkta bulunan 100 mm geniĢliğinde ve 70
mm yüksekliğinde tutamaklar görünmektedir.
Bu sistemde camlar delinmeyip tutamaklar fugadan çıkmaktadır.


Glass mullion

Glass mullion cephe sisteminde, arka taĢıyıcı sistem olarak düĢeyde kalın temperli,
"heat soak" testinden geçirilmiĢ cam plakalar kullanılır. Bu cam plakalar düĢeyde birbirine
paslanmaz çelik lamalarla birleĢtirilerek 12 m yüksekliğe kadar güvenle uygulanabilir.
Yataylarda herhangi bir taĢıyıcıya ihtiyaç duyulmadan, cam dikmelerin sehimleri ana
strüktürdeki camlarla alınmaktadır. Dört tarafından delinen cephe camları paslanmaz rotiller
vasıtası ile arka cam taĢıyıcılara mekanik olarak bağlanmaktadır.
Bu transparan cephe sisteminde camlar lamine tek cam veya lamine çift cam olarak
kullanılabilmektedir.


Steel construction supported glass

Özel paslanmaz rotiller vasıtasıyla dört kenarından delinerek tutturulmuĢ olan ısıcam
veya lamine tek camlar taĢıyıcı çelik konstrüksiyona mekanik olarak bağlanmaktadır. Bu
sistemde ana taĢıyıcılar mimari istekler doğrultusunda normal çelik veya paslanmaz çelik
Ģeklinde çeĢitli alternatiflerle de yapılabilmektedir.
DüĢey ve yatay derzlerin sızdırmazlığı için ultraviyoleye dayanıklı silikonlar
kullanılmaktadır.


Çelik gergili sistem

Çelik gergili sistem, yapıya farklı bir mimari hareket ve estetik bir görünüĢ kazandıran
giydirme cephe sistemidir.
Bu sistemin en büyük özelliği cephe kaplama malzemesi olarak cam, paslanmaz çelik,
gergi elemanları ve özel olarak tasarlanmıĢ paslanmaz çelik tutamaklar kullanılmasıdır.
Bu cephe sisteminde arka taĢıyıcı konstrüksiyon olarak mimari estetiğe uygun yüksek
mukavemetli çelik gergi sistemleri kullanılmakta ve cephe bu konstrüksiyona
taĢıttırılmaktadır. Sistemde yatay ve düĢey cam derzlerinde, ultraviyoleye dayanıklı silikonla
sızdırmazlık sağlanmaktadır.
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1.1.2.5. Skylight Sistemleri


Solar 50

"Solar 50" ıĢıklık sistemidir. Sistem çözümlenmesinde, düĢeylerde kapak, yataylarda
silikon fuga kullanılarak yağmur sularının engelle karĢılaĢmadan akıĢı sağlanmaktadır.
Yataylardaki fuga boĢluklarına “dow corning DC 797” nötr Ģeffaf silikon çekilerek
izolasyon sağlanmaktadır. Gerek mertek (rafter) gerekse de aĢık (purlin) profillerinde
kondensasyon kanalları bulunmakta ve oluĢabilecek yoğuĢma suları, bu kanallar vasıtasıyla
kontrollü bir Ģekilde dıĢarı tahliye edilmektedir. Rafter ve purlinler çelik alt konstrüksiyona
monte edilmektedir.
Ayrıca istenilen paneller, duman ya da doğal havalandırma için özel dizayn edilmiĢ
olan elektrik motorlu skyvent Ģeklinde yapılabilmektedir. Skyventler manuel veya duman
sensörlü olarak çalıĢtırılabilmektedir.


SOLAR 64

"Solar 64" ıĢıklık sistemi, yatayda ve düĢeyde kapaksız olarak tasarlanmıĢtır. Hava ve
su izolasyonu, yatay ve düĢey akslarda yer alan fuga boĢluklarında “dow corning-DC 767”
nötr Ģeffaf silikon ile sağlanmıĢtır.
Gerek mertek (rafter) gerekse de aĢık (purlin) profillerinde kondensasyon kanalları
bulunmakta ve oluĢabilecek yoğuĢma suları bu kanallar vasıtası ile kontrollü bir Ģekilde
dıĢarı tahliye edilmektedir.
Rafter ve purlin profilleri yüksek mukavemetli kutu Ģeklinde dizayn edilmiĢ
olduğundan dört metrelik açıklıklarda çelik konstrüksiyona ihtiyaç duymadan
kullanılabilmektedir. Ayrıca istenilen panellerde, duman ya da doğal havalandırma için özel
dizayn edilmiĢ “skyvent”ler kullanılabilmektedir.
“Solar 64” ıĢıklık sisteminde, “Solar 50” ıĢıklık sisteminde olduğu gibi düĢey aksta
kapak kullanılabilir.
1.1.2.6. Cold Fasad Cephe Sistemleri


Kompozit panel cephe sistemi

Kompozit panel cephe sistemi, duvar üzerine ısı izolasyonu uygulandıktan sonra
sistemin kendi konstrüksiyonu ile sağır cephelerin kaplanmasıdır. TaĢıyıcı alüminyum
profiller, özel alaĢım alüminyum ankraj elemanları ile tespit edilmektedir.
Bu sistemde, kompozit paneller düĢeyde özel ayarlı klipslerle ana taĢıyıcıya monte
edilmekte, böylece hem yatayda hem de düĢeyde kompozit panelin genleĢmesi sağlanmakta
ve paneller üzerinde ısıl genleĢmelerden oluĢacak deformasyonlar önlenmektedir.
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Terra cotta

Tamamen kil ve doğal malzemelerden üretilen terra cotta cephe kaplama ürünleri,
gerek üretimi gerekse zengin renk ve desenleri ile bina cephelerinde çok seçenekli mimari
tasarımlara imkân sağlamaktadır. Yüksek teknoloji ile üretilen terra cotta cephe kaplama
ürünleri, donmaya ve atmosferik etkilere karĢı dirençli olup tamamen geri dönüĢümlüdür.
Muhtelif markaların terra cotta cephe kaplama ürünlerini kullanarak tasarlanan metal
yapı terra cotta cephe sistemlerinde, paneller arasında düĢey derzlere fuga profili
yerleĢtirilerek cephe bütünlüğü sağlanmaktadır. Yatay derzlerde ise paneller arasında yer
alan 12 mm'lik fuga boĢlukları, cephenin arkasında doğal bir hava sirkülasyonunun
oluĢmasına müsaade etmektedir.


Granit & seramik kaplama

Mevcut binanın sağır cephelerinde duvarların ısı izolasyonu sağlandıktan sonra bu
sisteme ait alt taĢıyıcı, alüminyum konstrüksiyonla birlikte uygulanır.
TaĢıyıcı profiller, özel alaĢım alüminyum ankraj elemanları ile yapıya tespit
edilmektedir. Bu sistemde tercih edilen seramik veya granit modülleri, klipsli veya kanallı
sistem olarak alüminyum alt taĢıyıcı konstrüksiyona bağlanmaktadır.
1.1.2.7. Doğrama Cephe Sistemleri


Elegant 65

"Elegant 65" doğrama sisteminde profil derinliği 65 mm’dir. Elegant 65 doğrama
sistemi, istenildiği taktirde sabit, çift ve tek açılır kanat olarak tasarlanabilmektedir.
Kanat ve kasa profilleri arasındaki izolasyon, EPDM fitillerle sağlanmaktadır.
Sistemde kullanılan profiller geniĢ ve kalın kesitli olduğundan (900x2400) mm ebatlarındaki
kapı kanatlarında güvenle kullanılabilmektedir.


Elegant 58

Elegant 58 doğrama sisteminde profil derinliği 58 mm’dir. Yatay ve düĢey doğrama
akslarında kullanılan alüminyum elemanları her türlü mimari talebe cevap verecek
Ģekildedir.
Elegant 58 doğrama sisteminde istenildiği taktirde kanatlar düĢey ve yatay düzlemde
olmak üzere çift açılır olarak da tasarlanabilmektedir. Kanat ve kasa profilleri arasındaki
izolasyon, EPDM fitillerle sağlanmaktadır.


Thermo 58

Thermo 58 doğrama sistemidir. Doğrama sistemin ön ve arka profil grupları, bu
doğrama sistemi için özel olarak tasarlanmıĢ ısı köprü profilleri (polyamid) ile birbirlerinden
ayrılarak yüksek yalıtım özelliğine sahip doğramalar oluĢturulur. Yatay ve düĢey doğrama
akslarında kullanılan alüminyum elemanları mimari isteklere cevap verecek Ģekildedir.
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Thermo 58 doğrama sisteminde istenildiği taktirde kanatlar düĢey ve yatay düzlemde
olmak üzere çift açılır olarak da tasarlanabilmektedir.
1.1.3. Bağlantı Malzemeleri
Bağlantı malzemeleri ile ilgili bilgiler için “Giydirme Cephe Ġmalatı” modülü
“Öğrenme Faaliyeti / 1.3.1. Bağlantı Aparatları”na bakınız.

Resim 1.6: Betonarme yüzeye tutturulan ankraj çeĢitleri

Resim 1.7: Projeye göre hazırlanmıĢ ankraj çeĢitleri

Resim 1.8: Projeye göre hazırlanmıĢ ankraj çeĢitleri
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Resim 1.9: Ankrajları betonarme yüzeye sabitlemek için kullanılan cıvata çeĢitleri

Resim 1.10: TaĢ kaplama sisteminde kullanılan ankraj, profil ve cıvata sistemleri

1.2. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülüne bakınız
(Resim 1.1, Resim 1.2).

Resim 1.11: Çizim sınırlarını (limits) ayarlama

Resim 1.12: Çizim sınırlarını (limits) aktifleĢtirme
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1.3. Katman Ayarları
Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Zemin Kat Plan Çizimi ve
Bilgisayarla Kesit Çizimi” modüllerine bakınız (Resim 1.3).

Resim 1.13: Katman (layer) ayarları

1.4. Bağlantı Detay Çizimleri

KLASİK KAPAK

4153
4152

248
4152
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Çizim 1.1: DıĢ kapak alternatifleri klasik kapaklı giydirme cephe bağlantı detayı
50

129

209

EPİL 33

EPİL 33

PV 5

EPİL 37

4152
4153

4,8*55 ysb

Çizim 1.2: Klasik kapaklı giydirme cephe bağlantı detayı

OVAL KAPAK

264
4152

PV 4

248
4152

265
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Çizim 1.3: Oval kapaklı giydirme cephe bağlantı detayı

4152

283

BADEM KAPAK
Çizim 1.4: Badem kapaklı giydirme cephe bağlantı detayı

EPİL 34

EPİL 34

Çizim 1.5: Tespit profili adaptör detayı
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1.5. Ölçülendirmeler
Ölçülendirmeler ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülünde
“1.2.2. Ölçülendirme” konusuna bakınız.

1.6. Çizim Bilgileri
Çizim ile ilgili bilgiler için “Bilgisayarla Çizime Hazırlık” modülünde “1.2.3. Çizim
Bilgileri” konusuna bakınız.

1.7. Taramalar Çizim
Tarama ayarları, tarama yüzeylerine değiĢik renk uygulanması ve taramanın
uygulanmasını sırasıyla ele alalım.
1.7.1. Tarama Ayarlarının Yapılması
HATCH komutu girildiği zaman, Boundary “Hatch” diyalog kutusu ekrana gelir
(Resim 48). Bu diyalog kutusu ile tarama iĢlemi yapılacak nesnenin özelliklerine göre tarama
iĢlemi yönlendirilir. Ekrana gelen diyalog kutusu ile “Quick” (hızlı), “Advanced” (geliĢmiĢ)
tarama iĢlemi yapılabilir.

Resim 1.14: Tarama diyalog kutusu




Hatch: Bu bölümde tarama iĢleminde kullanılacak desenin tanımlanması,
desenin parça üzerindeki etkileri, nesne tanımlama, tarama deseninin nesne
üzerindeki görüntüsü gibi alt seçenekler mevcuttur.
Type: Type seçeneğinde user defined (kullanıcı belirtmek), predefined
(belirtilmiĢ), custom (özel tarama) alt seçenekleri ile karĢılaĢılır. Custom ve user
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defined seçenekleri ile özel tarama deseni tanımlamak mümkündür. Predefined
seçeneği tarama için gerekli farklı iĢlemleri tanımlamanıza olanak sağlar.

Pattern: Bu bölümde tarama Ģablonu oluĢturulur. Tarama Ģablonları AutoCAD
2004 ile bölümler hâlinde sunulmuĢtur. Pattern bölümünde mevcut tarama
Ģablonu görüntülenir.
Farklı bir Ģablon kullanmak için görüntü alanı yanındaki sekmeye tıklanır. Burada
bölümler hâlinde tarama Ģablonları yer alır (Resim 49, 50 ve 51).

Swatch: Pattern bölümünde seçilen tarama Ģablonu bu bölümde görüntülenir.

Resim 1.15: Tarama tipleri

Resim 1.16: ANSI Tarama seçenekleri
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Resim 1.17: ISO tarama seçenekleri








Custom pattern: Custom seçeneği tanımlandığı zaman aktif hâlde bulunur.
Özel tarama Ģablonlarının tanımlanmasını sağlar.
Angle: Tarama Ģablonuna verilecek açının belirlenmesidir. Aynı desende
birleĢik, farklı parçaların taranmasında kullanılır.
Scale: Tarama çizgilerine verilecek ölçek değerini belirler.
Relative to paper space: Sayfa boĢluğuna göre sıralamak için kullanılır.
Spacing: User defined seçeneği ile aktif hâle gelir. Tarama çizgileri arasındaki
boĢluk mesafesini belirlemek için kullanılır.
Pick points: Tarama bölgesinin tanımlanmasıdır. Taranacak bölgenin kapalı
olması gerekir. Kapalı bölge içerisinde bir noktanın tanımlanması ile o bölgeye
ait nesne elemanları kesik çizgi hâline gelir.

SeçilmemiĢ

SeçilmiĢ

SeçilmiĢ

Resim 1.18: Tarama bölgelerinin tanımlanması




Select object (nesne seçme): Tarama bölgesinin seçilmesinde, nesne
elemanlarını seçme yöntemidir.
Remove ısland (ada taĢıma): Nesne içerisinde bulunan adaların
belirlenmesidir.
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View selections (seçim görüntüleme): Tarama sırasında seçilen nesnenin
görüntülenmesini sağlar. Taranacak bölge seçildikten sonra “view selections”
seçeneğini tıklayınız, “bhatch” diyalog kutusu ekrandan gidecek ve seçili
alanlar görüntülenecektir.

Komut satırında <Hit enter or right-click to return to the dialog> (diyalog kutusuna
dönmek için “enter” tuĢuna bas veya sağ tuĢa tıkla) yazısı görünür.






Inherit properties (tarama atama): Daha önceden oluĢturulmuĢ tarama
stillerinden birini kullanarak tarama iĢlemi yapar. “Bhatch” komutu girilir,
“inherit properties” seçeneği tıklanır, önceden oluĢturulan tarama seçilir. Daha
sonra taranacak yeni bölge tanımlanır.
Double (iki yönlü): “User defined” seçildiğinde aktif hâle gelir. Tarama
çizgilerinin iki yönlü olmasını sağlar.
Composition (düzenleme): Bu bölümde, “associative” (birleĢtirmek),
“nonassociative” (birleĢtirmemek) seçenekleri yer alır.
Taraması yapılmıĢ yüzeylerin tarama özelliklerinin değiĢtirilmesi: Bu
bölümde, AutoCAD için geliĢmiĢ tarama ayarları kullanılır. Birbiri ile
bütünleĢmiĢ çizimlerde nesne özelliğini tanımlamak birden fazla iĢlemden
tasarruf sağlar.

Resim 1.19: Tarama diyalog kutusu (Advanced)

“Island detection style” (ada tipini ortaya çıkarmak) bölümünde tarama tipi
belirlenir.

20

Resim 1.20: Normal tarama

Resim 1.21: Normal tarama uygulaması

Normal tarama seçeneği, en dıĢtan içeriye doğru, nesnelerin bir dolu bir boĢ Ģekilde
taranmasını sağlar.

Resim 1.22: Outher tarama

Resim 1.23: Outer tarama uygulaması

Outer (dıĢtaki) seçeneği, iç içe geçmiĢ nesnelerden seçilen en dıĢ elemanın taranmasını
sağlar.
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Resim 1.24: Ignore tarama

Resim 1.25: Ignore tarama uygulaması

Ignore seçeneği, seçilen en dıĢ elemandan itibaren tüm nesnelerin taranmasını sağlar.



Object type (nesne tipi): Retain boundaries seçeneği iĢaretlendiğinde “region”
(bölge) ve “polyline” (birleĢik çizgi) seçenekleri aktif hâle gelir.
Island detection method (ada metodunu ortaya çıkarmak): Flood (taĢmak),
raycasting (ıĢın değiĢtirmek). Flood seçeneği ile island delection style
bölümünde seçilen stil aktif hâldedir. Ray casting seçeneğinde bu stiller aktif
değildir.

Tarama iĢleminin seçilmesinden sonra preview sekmesine tıklandığında tarama
bölgesinin ön görünüĢü ekrana gelir. “Okey” sekmesi tıklanarak tarama iĢlemi tamamlanır.
Tarama iĢlemini tamamlamayıp komuttan çıkmak için “cancel” sekmesini tıklayınız.
Tarama iĢleminin yapılabilmesi için tarama bölgesinin kapalı bir alana sahip olması
gerekir.
Tarama iĢlemi hakkında bilgi almak için “AutoCAD 2004” yardım komutu “help”
sekmesi tıklanır.
Herhangi bir seçimi yoktur, sadece baĢlangıç noktası girildikten sonra sıra ile nokta
seçilerek yardımcı yarı sonsuz çizgiler çizilebilir.
Tarama iĢlemi için üç yolu deneyebilirsiniz.
Menüden, araç çubuğundan, komut satırından olmak üzere değiĢik yollar
kullanabilirsiniz.
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1.7.2. Tarama Yüzeylerine DeğiĢik Renk Uygulanması

Resim 1.26: Tarama diyalog kutusu renk ayarları penceresi (Gradient)

Yüzey taramasını tek bir renk ile yapacaksanız “one color” butonunu tıklayınız.

Resim 1.27: One color (tek renk)
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Resim 1.28: Renk skalası (tek renk)

Tarama rengini değiĢtirmek istiyorsanız renk penceresinin yanındaki butonu tıklayıp
açılan pencereden renk seçebilirsiniz.

Resim 1.29: Two color (çift renk)

Yüzey taramasını çift renk ile yapacaksanız. Two color (çift renk) butonunu
tıklayınız. Rengini değiĢtirmek istiyorsanız. Rengin yanındaki butonu tıklayınız.
1.7.3. Tarama Uygulaması
Tarama uygulaması hakkında daha fazla bilgi için “Bilgisayarda Tarama” modülüne
bakabilirsiniz.
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1.8. Antet Çizim
Antet Ģablonu düzenlenirken genelde çizenin ve tasarımı yapanın ismi, proje ismi ve
numarası, pafta numarası, kontrol edenin ismi, hâkim rüzgâr yönü, çizim ölçeği ve çizim
tarihi gibi bilgileri içermesine dikkat edilir. Ancak iĢin niteliği ve önemi gereği bazı baĢka
bilgiler de eklenebilir. Buna göre antet Ģablonunu kendimiz dizayn edip çizebiliriz. Antet
çiziminde önemli olan proje hakkında gerekli bilgiyi içeriyor olmasıdır.
Not: Antet hakkında daha fazla bilgi için daha önce baĢarmıĢ olduğunuz
“Bilgisayarla Zemin Kat Çizimi” modülüne bakabilirsiniz.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ-1
UYGULAMA FAALĠYETĠ
AĢağıda verilen antedi çiziniz.

Resim 1.30: Örnek antet

ĠĢlem Basamakları
 Antet çizelgesini
çiziniz.
 Ġlgili satırlara bilgileri
yazınız.

Öneriler
 Line komutunu kullanarak A4’te antet
 çizelgesini çiziniz.
 “AutoCAD 2005” ve üstü versiyon kullanıyorsanız
“tablo çiz” komutuyla antet
 çizelgesini tek komutla oluĢturabilirsiniz.
 Multilinetext komutuyla antet bilgilerini doldurunuz.
 Yapının sahibinin adı, kullanma amacı vb. bilgileri
yazınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ-2
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıda verilen giydirme cephe kesit
noktalarının malzeme ve gereç detay çizimlerini kompozit panel cephe sistemi olarak
yapınız.

ĠĢlem Basamakları
Programı çalıĢtırınız.
Katman ayarlarını yapınız.
Çizim sınırlarını belirleyiniz.
Giydirme cephe detaylarını
çizeceğiniz noktaları iĢaretleyiniz.
 Kompozit panel cephe detaylarının
malzeme ve gereçlerini listeleyiniz.
 Gerekli komutları ve ayarladığınız
katmanları kullanarak detay
çizimlerini yapınız.
 Çizimini yaptığınız detayları Linear
Dimension ve Continius Dimension
komutu ile ölçülendiriniz.





Öneriler
 Çizim sınırlarını ayarlarken
ölçülendirmeyi de hesaba katmayı
unutmayınız.
 Detay çiziminde bakıĢ yönü doğrultusunu
doğru almaya dikkat ediniz.
 Detay çizimi için yaptığınız iĢaretlemeyi
kütüphaneye ekleyip daha sonraki
çizimlerde de kullanabilirsiniz.
 Yazı ve ölçülendirme için style komutu ile
çalıĢmanız kolaylık sağlayacaktır.
 Örnek çalıĢmaları dikkatle inceleyiniz.
 Çizim esnasında sıkça kayıt yapmayı
unutmayınız.
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 Çizime ait bilgileri Multiline Text
komutu ile yazınız.
 Hatch komutu yardımıyla detay
çizimdeki gerekli taramaları yapınız.
 Antet çizimini yapınız.
 Çizimi kontrol ederek kaydediniz.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
1
2
3
4
5
5
6
7
8

Değerlendirme Ölçütleri
Giydirme cephe sistemi malzemelerini öğrendiniz mi?
Giydirme cephe sistemi gereçlerini öğrendiniz mi?
Programı çalıĢtırdınız mı?
Çizim sınırlarını ayarladınız mı?
Katman ayarlarını yaptınız mı?
Bulonlu bağlantı detay çizimleri yaptınız mı?
Antedi çizdiniz mi?
Antet bilgilerini yazdınız mı?
Çizimi kaydettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1. ÇeĢitli taĢıyıcı tip binalarda, binanın dıĢ yüzünün alüminyum malzemeden kullanılan ana
ve ara taĢıyıcı elemanlarının dayanıklı ve fonksiyonel bir Ģekilde bir araya getirilmesi, cam,
kompozit levha veya alüminyum levha gibi yapı malzemeleri ile bütünleĢtirilmesine
……………………………….denir.
Bu cümledeki boĢ yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cephe giydirme
B) Cam giydirme
C) AhĢap giydirme
D) Levha giydirme
2. Sistemin hava ve su sızdırmazlığı, içte ve dıĢta kullanılan …………………….sağlanır.
Bu cümledeki boĢ yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) EPDM borularla
B) EPDM camlarla
C) EPDM fitillerle
D) EPDM levhalarla
3. “Bu sistemde, camlar çelik strüktüre bağlı paslanmaz çelik elemanlarla taĢıtılmakta,
sızdırmazlık için camlar arasındaki yatay ve düĢey derzlere ultraviyoleye dayanıklı silikon
çekilmektedir.” Bahsi geçen cephe sistemi aĢağıdakilerden hangisidir.
A) Panel
B) Alüminyum
C) AhĢap
D) Transparan
4. Transparan cephe sisteminde camların ön ve arkasında cephe boyunca devam eden bir
taĢıyıcı bulunmayıp yatayda cam köĢelerinden ~ 1/6 uzaklıkta bulunan ……mm geniĢliğinde
ve …….mm yüksekliğinde tutamaklar görünmektedir.
Bu cümledeki boĢ yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 85 mm – 65 mm
B) 100 mm – 70 mm
C) 70 mm – 100 mm
D) 100 mm – 85 mm
5. ………………… cephe sisteminde camlar delinmeyip tutamaklar fugadan çıkmaktadır.
Bu cümledeki boĢ yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Panel
B) Alüminyum
C) Transparan
D) AhĢap
DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz iĢletmeler, kütüphaneler
belirtildiğinde bilgisayarla giydirme cephe profil montaj-görünüĢ ve kesit çizimlerini
yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizde bulunan giydirme cephe yapılmıĢ binalarda kullanılan profil
malzemelerinin montaj Ģekillerini öğreniniz.
Bu profil montajların görünüĢ ve kesitlerini çiziniz.

2. GĠYDĠRME CEPHE PROFĠL MONTAJGÖRÜNÜġ VE KESĠT ÇĠZĠM
2.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.2 Çizim Sınırları”
konusuna bakınız.

2.2. Katman Ayarları
Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.3 Katman Ayarları”
konusuna bakınız.

2.3. Giydirme Cephe Montaj Detay Çizimleri
Giydirme cephe montaj detay çizimlerine ait örnekler aĢağıda verilmiĢtir.

Çizim 2.1: Çatı kafes giydirme cephe görünüĢü
30

1
50

EPİL 37

EPİL 33

Çizim 2.2: Çatı kafes giydirme cephe (1) detayı

31

2

İL
EP

İL
EP

37

33

Çizim 2.3: Çatı kafes giydirme cephe (2) detayı

Çizim 2.4: Sundurma çatı kafes giydirme cephe görünüĢü

32

60

40.5

16

50

Çizim 2.5: Sundurma çatı kafes giydirme (1) cephe detayı

50

65.5

Çizim 2.6: Sundurma çatı kafes giydirme cephe (2) detayı

33

50

50

Çizim 2.7: Sundurma çatı kafes giydirme cephe (3) detayı

50

16

Çizim 2.8: Ekonomik silikon giydirme cephe (1) detayı

34

16

Çizim 2.9: Ekonomik silikon giydirme cephe (2) detayı

3

40.5

50

208

EPİL 7

84

4160

EPİL 33

EPİL 33

254

255
246

4294

24

EPİL 54

16

Çizim 2.10: Ekonomik silikon giydirme cephe (3) detayı

35

4

EPİL 7

255
4294

4163
EPİL 33

16

4160

4231

201

EPİL 54

246

254

EPİL 33

Çizim 2.11: Ekonomik silikon giydirme cephe (4) detayı

50

246

Çizim 2.12: Ekonomik silikon izolasyonlu giydirme cephe (1) detayı

36

246
EPİL 33

246

Çizim 2.13: Ekonomik silikon izolasyonlu giydirme cephe (2) detayı

36

88,5

50

24

246

16

Çizim 2.14: Ekonomik silikon tırnaklı giydirme cephe (1) detayı

37

246

Çizim 2.15: Ekonomik silikon tırnaklı giydirme cephe (2) detayı

2.4. Panel Giydirme Cephe Çizimleri

79,8

24

4

88,5

Panel giydirme cephe çizimlerine ait detay örnekleri aĢağıda verilmiĢtir.

Çizim 2.16: Yatay kapaklı sistem (1) detayı

38

16

3.5

24

4

88,5

50

Çizim 2.17: Yatay kapaklı sistem (1) detayı

Çizim 2.18: Yatay kapaklı sistem (2) detayı

39

50

Çizim 2.19: DüĢey kapaklı sistem (1) detayı

Çizim 2.20: DüĢey kapaklı sistem (2) detayı

40

Çizim 2.21: DüĢey kapaklı sistem (3) detayı

Çizim 2.22: Yarı silikon gizli kanat düĢey kapaklı sistem (3a) detayı

41

EPİL 42

EPİL 31

Çizim 2.23: DüĢey kapaklı sistem (4) detayı

Çizim 2.24: DüĢey kapaklı sistem (4a) detayı

2.5. Ölçülendirmeler
Ölçülendirme ayarları ile ilgili
Ölçülendirmeler” konusuna bakınız.

bilgiler

42

için

“Öğrenme

Faaliyeti-1,

1.5.

2.6. Çizim Bilgileri
Çizim ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.6. Çizim Bilgileri” konusuna
bakınız.

2.7. Taramalar Çizim
Tarama çizimleri ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.7. Taramalar Çizim”
konusuna bakınız.

2.8. Antet Çizim
Antet çizimi ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.8. Antet Çizim” konusuna
bakınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıda verilen giydirme cephe kesit
noktalarının profil montaj, görünüĢ ve kesit detaylarını kompozit panel cephe sistemi olarak
çiziniz.

ĠĢlem Basamakları
Programı çalıĢtırınız.
Katman ayarlarını yapınız.
Çizim sınırlarını belirleyiniz.
Giydirme cephe kesit noktalarının profil
montaj detaylarını çizeceğiniz noktaları
iĢaretleyiniz.
 Kompozit panel cephe sistemi detaylarının
malzeme ve gereçlerini listeleyiniz.
 Kompozit panel cephe sistemi profil
montaj, görünüĢ ve kesit detaylarını gerekli
komutları ve ayarladığınız katmanları
kullanarak çiziniz.
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Öneriler
 Çizim sınırlarını ayarlarken
ölçülendirmeyi de hesaba katmayı
unutmayınız.
 Örnek çalıĢmaları dikkatle
inceleyiniz.
 Panel giydirme cephelerin çiziminde
görünüĢ çizimi kurallarını dikkate
alınız.
 Detay çiziminde bakıĢ yönü
doğrultusunu doğru almaya dikkat
ediniz.
 Detay çizimi için yaptığınız

 Çizimini yaptığınız detayları Linear
Dimension ve Continius Dimension
komutu ile ölçülendiriniz.
 Çizime ait bilgileri Multiline Text komutu
ile yazınız.
 Hatch komutu yardımıyla detay çizimdeki
gerekli taramaları yapınız.
 Antet çizimini yapınız.
 Çizimi kontrol ederek kaydediniz.


iĢaretlemeyi kütüphaneye ekleyip
daha sonraki çizimlerde de
kullanabilirsiniz.
 Yazı ve ölçülendirme için style
komutu ile çalıĢmanız kolaylık
sağlayacaktır.
 Çizim esnasında sıkça kayıt yapmayı
unutmayınız.


KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Evet

Hayır

Programı çalıĢtırdınız mı?
Çizim sınırlarını ayarladınız mı?
Katman ayarlarını yaptınız mı?
Çevre kiriĢlere mesnetli giydirme cephe profil montaj detay
çizimlerini yaptınız mı?
Çevre kolonlara mesnetli giydirme cephe profil montaj detay
çizimlerini yaptınız mı?
Panel giydirme cephe görünüĢ çizimi yaptınız mı?
Panel giydirme cephe kesitleri çizdiniz mi?
Panel giydirme cephe detayları çizdiniz mi?
Antedi çizdiniz mi?
Antet bilgilerini yazdınız mı?
Çizimi kaydettiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere getirilecek bilgilerin bulunduğu seçeneği
iĢaretleyiniz.

1. Strüktürel silikon cephe sisteminde dıĢtan bakıldığında alüminyum profil
görülmeyip cam derzlerinde ….. mm geniĢliğinde ve ….. mm derinliğinde fuga
bulunmaktadır.
A) 17 mm – 15 mm
B) 15 mm – 13 mm
C) 13 mm – 11 mm
D) 11 mm – 9 mm
2. Panel cephe sistem, diğer panel sistemleri ile aynı özellikleri taĢımakla birlikte
onlardan farkı profil sistemine içten bakıldığında ….. mm geniĢlik görülmesidir.
A) 64 mm
B) 48 mm
C) 68 mm
D) 84 mm
3. "PCK 74" panel cephe sistemine, dıĢtan bakıldığında camların kenarlarında 26 mm
geniĢliğinde alüminyum çerçeve görülmekte, çerçeveler arasında …. mm geniĢliğinde ve
…… mm derinliğinde fuga bulunmaktadır.
A) 32 mm – 16 mm
B) 24 mm – 14 mm
C) 22 mm – 10 mm
D) 20 mm – 10 mm
4. Transparan cephe sisteminde camlar ………………. tek cam veya …………….
çift cam olarak kullanılabilmektedir.
A) Buzlu
B) Lamine
C) Düz
D) Renkli
5. Granit & seramik kaplama sisteminde tercih edilen seramik veya granit
modülleri, …………….veya …………..
konstrüksiyona bağlanmaktadır.
A) Klemensli veya kanallı
C) Klipsli veya kanallı

sistem

olarak

alüminyum

alt

taĢıyıcı

B) Kanallı veya derzli
D) Derzli veya köprülü

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3

Okul içi gerekli ortam, okul dıĢı araĢtırma yapabileceğiniz iĢletmeler, kütüphaneler
belirtildiğinde bilgisayarla giydirme cephe kaplama ve ayrıntılarını yönetmelik ve
standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.

ARAġTIRMA



Çevrenizde bulunan giydirme cephe yapılmıĢ binalarda cephe kaplama ve
ayrıntılarını fotoğraflayınız.
Bu fotoğraflardaki cephe kaplama ve ayrıntılarını AutoCAD programında
detaylandırarak çiziniz.

3. GĠYDĠRME CEPHE KAPLAMA VE
AYRINTI ÇĠZĠM
3.1. Çizim Sınırları
Çizim sınırları ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.2. Çizim Sınırları”
konusuna bakınız.

3.2. Katman Ayarları
Katman ayarları ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.3. Katman Ayarları”
konusuna bakınız.

3.3. Giydirme Cephe Kaplama Ayrıntı Çizimleri
Klasik silikon giydirme cephe görünüĢü detay noktaları çizimi, üzerinde verilen
numaralara göre çizilmiĢtir.

47

22

22

Çizim 3.1: Klasik silikon giydirme cephe görünüĢü detay noktaları

15,7

1
Çizim 3.2: Klasik silikon giydirme cephe (1) detayı
48

3,45

24

4

88,5

50

1-1
Çizim 3.3: Klasik silikon giydirme cephe (1-1) detayı
22

2
15,7

6

3,44
24

13

100

Çizim 3.4: Klasik silikon giydirme cephe (2) detayı

49

3

76,2

5,5

50

55.5

5

40

Çizim 3.5: Klasik silikon giydirme cephe (3) detayı

4

Çizim 3.6: Klasik silikon giydirme cephe (4) detayı

50

5

4160

PV 4

EPİL 37

Çizim 3.7: Klasik silikon giydirme cephe (5) detayı
Boyalı Kanat Profili İçin Cam Yapıştırma Yuvası

EPİL 7

4196
4161-A

N 2520

N 2520
V 2100

20*24 PVC

** 4161-A nolu prf.elektrostatik fırın boyalı
olması halinde 296 nolu profil kullanılmalıdır.

4-1
Çizim 3.8: Klasik silikon giydirme cephe (4-1) detayı

51

5-1

Çizim 3.9: Klasik silikon giydirme cephe (5-1) detayı

135°

EPİL

37

6
Çizim 3.10: Klasik silikon giydirme cephe (6) detayı

52

90°

6-1

Çizim 3.11: Klasik silikon giydirme cephe (6-2) detayı

135°

PV

4

6-2
Çizim 3.12: Klasik silikon giydirme cephe (6-1) detayı

53

Maximum 14 'ye Kadar Tek Profille geçilebilir.

1
50

Çizim 3.13: Klasik silikon giydirme cephe (1) detayı
Maximum 14 'ye Kadar Tek Profille geçilebilir.

1-1
50

Çizim 3.14: Klasik silikon giydirme cephe (1-1) detayı

54

7

Çizim 3.15: Klasik silikon giydirme cephe (7) detayı

8

Çizim 3.16: Klasik silikon giydirme cephe (8) detayı

55

8-1

Çizim 3.17: Klasik silikon giydirme cephe (8-1) detayı

9

Çizim 3.18: Klasik silikon giydirme cephe (9) detayı

56

2

50,9

5,5

1

1

Çizim 3.19: Klasik silikon giydirme cephe (1) pencere detayı
EPİL 33

2

5,5

1

2

Çizim 3.20: Klasik silikon giydirme cephe (2) pencere detayı

57

50

Çizim 3.21: Klasik silikon giydirme cephe kapak sol yanı detayı

1451/52

1453/54

50

50

Çizim 3.22: Klasik silikon giydirme cephe kapak sol yanı detayı

58

50

16

16

Çizim 3.23: DüĢey kapaklı sistem (1) detayı

Çizim 3.24: DüĢey kapaklı sistem (2) detayı

59

4,8*45 ysb

4

16

16

Çizim 3.25: DüĢey kapaklı sistem (3) detayı

4,8*45 ysb

Çizim 3.26: DüĢey kapaklı sistem (4) detayı

60

Çizim 3.27: DüĢey kapaklı sistem (5) detayı

PV4

ÖLÇEK : 1/2

PV4

ÖLÇEK : 1/2

Çizim 3.28: DüĢey kapaklı sistem (6-6a) detayı

61

81.5 mm KERTME

AKS - 72 mm = İÇCAM
AKS - 16 mm = DIŞCAM
AKS - 11 mm = KASET
AKS

16 mm KERTME
AKS - 24 mm = YATAY KAYIT

6 12 6

275

47,99

4

88,5

Çizim 3.29: Klasik ve silikon giydirme cephe imalat ölçüsü detayı

13

Çizim 3.30: Tırnaklı silikon cephe sistem (1) detayı

62

13

PV4

Çizim 3.31: Tırnaklı silikon cephe sistem (2) detayı

3.4. Ölçülendirmeler
Ölçülendirme ayarları ile ilgili
Ölçülendirmeler” konusuna bakınız.

bilgiler

için

“Öğrenme

Faaliyeti-1,

1.5.

3.5. Çizim Bilgileri
Çizim ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.6. Çizim Bilgileri” konusuna
bakınız.

3.6. Taramalar Çizim
Tarama çizimleri ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.7. Taramalar Çizim”
konusuna bakınız.

3.7. Antet Çizim
Antet çizimi ile ilgili bilgiler için “Öğrenme Faaliyeti-1, 1.8. Antet Çizim” konusuna
bakınız.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıda verilen giydirme cephe kesit
noktalarının cephe kaplama ve ayrıntı detay çizimlerini kompozit panel cephe sistemi olarak
yapınız.















ĠĢlem Basamakları
Programı çalıĢtırınız.
Katman ayarlarını yapınız.
Çizim sınırlarını belirleyiniz.
Giydirme cephe kesit noktalarının cephe
kaplama ve ayrıntı detaylarını çizeceğiniz
noktaları iĢaretleyiniz.
Panel cephe sistemi detaylarının malzeme
ve gereçlerini listeleyiniz.
Panel giydirme cephe sistemi kaplama ve
ayrıntı çizimlerini gerekli komutları ve
ayarladığınız katmanları kullanarak
yapınız.
Çizimini yaptığınız detayları Linear
Dimension ve Continius Dimension
komutu ile ölçülendiriniz.
Cephe kaplamalarını ölçülendirip
malzeme isimleri ile boyutlarını yazınız.
Çizime ait bilgileri Multiline Text komutu
ile yazınız.
Hatch komutu yardımıyla detay çizimdeki
gerekli taramaları yapınız.
Antet çizimini yapınız.
Çizimi kontrol ederek kaydediniz.
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Öneriler
 Çizim sınırlarını ayarlarken
ölçülendirmeyi de hesaba katmayı
unutmayınız.
 Cephe kaplama çizimlerinde atadığınız
çizgi kalınlıklarını çizim üzerinde
kontrol ediniz.
 Örnek çalıĢmaları dikkatle inceleyiniz.
 Detay çiziminde bakıĢ yönü
doğrultusunu doğru almaya dikkat
ediniz.
 Detay çizimi için yaptığınız
iĢaretlemeyi kütüphaneye ekleyip daha
sonraki çizimlerde de kullanabilirsiniz.
 Yazı ve ölçülendirme için style
komutu ile çalıĢmanız kolaylık
sağlayacaktır.
 Çizim esnasında sıkça kayıt yapmayı
unutmayınız.

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Değerlendirme Ölçütleri
Programı çalıĢtırdınız mı?
Çizim sınırlarını ayarladınız mı?
Katman ayarlarını yaptınız mı?
Çevre kiriĢlere mesnetli giydirme cephe kaplama ayrıntı
çizimleri yaptınız mı?
Çevre kolonlara mesnetli giydirme cephe kaplama ayrıntı
çizimleri yaptınız mı?
Panel cephe giydirme kaplamaları ayrıntılarını çizdiniz mi?
Antedi çizdiniz mi?
Antet bilgilerini yazdınız mı?
Çizimi kaydettiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki 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 DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
Hangi sistemde, camlar çelik strüktüre bağlı paslanmaz çelik elemanlarla
taĢıtılmaktadır?
A) Transparan
B) IĢıklık (Skylight)
C) Kompozit panel
D) Silikon

1.

………………… cephe sistem çözümlenmesinde düĢeylerde kapak, yataylarda
silikon fuga kullanılarak, yağmur sularının engelle karĢılaĢmadan akıĢı sağlanmaktadır. Bu
cümlede boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Transparan
B) IĢıklık (Skylight)
C) Kompozit panel
D) Silikon

2.

…………………… cephe sistemi duvar üzerine ısı izolasyonu uygulandıktan
sonra sistemin kendi konstrüksiyonu ile sağır cephelerin kaplanmasıdır. Bu cümlede boĢ
bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Transparan
B) IĢıklık (Skylight)
C) Kompozit panel
D) Silikon

3.

Doğrama cephe sisteminde kullanılan profiller geniĢ ve kalın kesitli olduğundan
……………………. cm ebatlarındaki kapı kanatlarında güvenle kullanılabilmektedir. Bu
cümlede boĢ bırakılan yere aĢağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) 80 x 210 cm
B) 100 x 210 cm
C) 80 x 240 cm
D) 90 x 240 cm

4.

“Bu cephe sisteminde, istenildiği taktirde kapandığında kalınlığı belli olmayan
gizli kanat sistemi de kullanılabilmektedir. Kapalı durumda iken dıĢtan görünmeyen gizli
kanatlar, klasik Fasad 50 cephe sisteminde olduğu gibi dıĢarıya doğru ters vasistas olarak da
açılabilir.” Bahsedilen cephe kaplama sistemi aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik kapaklı
B) IĢıklık (Skylight)
C) Doğrama cephe
D) Transparan

5.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Öğrenme Faaliyeti-1, 2, ve 3’te anlatılanlardan yola çıkarak aĢağıda verilen giydirme
cephe Ģeklinin kesit noktalarındaki malzeme ve gereç detaylarını, profil montaj görünüĢ ve
kesitlerini, kaplama ve ayrıntılarını klasik silikon giydirme cephe olarak çiziniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

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

Değerlendirme Ölçütleri
Giydirme cephe sistemi malzemelerini öğrendiniz mi?
Giydirme cephe sistemi gereçlerini öğrendiniz mi?
Programı çalıĢtırdınız mı?
Çizim sınırlarını ayarladınız mı?
Katman ayarlarını yaptınız mı?
Bulonlu bağlantı detay çizimleri yaptınız mı?
Çevre kiriĢlere mesnetli giydirme cephe profil montaj
detay çizimlerini yaptınız mı?
Çevre kolonlara mesnetli giydirme cephe profil montaj
detay çizimlerini yaptınız mı?
Panel giydirme cephe görünüĢ çizimi yaptınız mı?
Panel giydirme cephe kesitleri çizdiniz mi?
Panel giydirme cephe detayları çizdiniz mi?
Panel cephe giydirme kaplamalarını ayrıntılı çizdiniz
mi?
Antedi çizdiniz mi?
Antet bilgilerini yazdınız mı?
Çizimi kaydettiniz mi?

Evet

Hayır

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

A
C
D
B
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
C
B
C

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

A
B
C
D
A
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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Ders

