T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ

MERMERĠN YAPIġTIRILMASI
521MMI347

Ankara, 2011



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



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... ii
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 .................................................................................................... 3
1.YAPIġTIRICILAR VE HAZIRLANMASI .......................................................................... 3
1.1. YapıĢtırıcılar ................................................................................................................. 3
1.1.1. Doğal YapıĢtırıcılar ............................................................................................... 3
1.1.2. Yapay (Suni) YapıĢtırıcılar .................................................................................... 8
1.1.3. YapıĢtırıcıların Hazırlanması ............................................................................... 11
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 14
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ................................................................................................... 15
2. MERMER PARÇALARININ YAPIġTIRILMASI ........................................................... 15
2.1. Akemi ile YapıĢtırma .................................................................................................. 15
2.1.1. Akeminin Hazırlanması ....................................................................................... 15
2.1.2. YapıĢtırılacak Parçaların Hazırlanması ............................................................... 16
2.1.3. Parçaların BirleĢtirilmesi ..................................................................................... 16
2.1.4. Temizliğinin Yapılması ....................................................................................... 18
2.2. Polyesterle YapıĢtırma ................................................................................................ 18
2.2.1. Polyesterin Hazırlanması ..................................................................................... 18
2.2.4. Temizliğinin Yapılması ....................................................................................... 19
2.3. Doğal YapıĢtırıcılar ile YapıĢtırma ............................................................................. 19
2.3.1. Doğal YapıĢtırıcıların Hazırlanması .................................................................... 19
2.3.3. YapıĢtırma ĠĢleminin Yapılması .......................................................................... 20
2.3.4. Temizliğinin Yapılması ....................................................................................... 20
2.4. Meslek Hastalıkları ..................................................................................................... 20
2.4.1. Solunum Yolu Hastalıkları ve Korunma Yolları ................................................. 20
2.4.2. Romatizmal Hastalıklar ve Korunma Yolları ...................................................... 21
2.4.3. Zehirlenmeler....................................................................................................... 22
UYGULAMA FALĠYETĠ ................................................................................................. 23
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 25
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 26
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 28
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 30

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI
SÜRE
ÖN KOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

521MMI347
Makine Teknolojisi
Mermer ĠĢleme
Mermerin YapıĢtırılması
Her türlü mermeri çeĢitli yapıĢtırıcılar kullanarak yapıĢtırma
ile ilgili bilgilerin vrildiği bir öğrenme materyalidir.
40/32
Dairesel Testerelerle Kesim modülünü baĢarmıĢ olmak
Mermeri çeĢitli yapıĢtırıcılarla birleĢtirmek
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında her türlü mermeri çeĢitli
yapıĢtırma gereçleriyle birleĢtirebileceksiniz.
Amaçlar
1. YapıĢtırıcı ve katkı maddelerini hazırlayabileceksiniz.
2. Mermeri çeĢitli yapıĢtırıcılarla birleĢtirebileceksiniz,
meslek hastalıklarını kavrayıp önleyici tedbirleri
alabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Mermer atölyesi
Donanım: YapıĢtırıcılar, spatula

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

ii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Mermer iĢleme, montaj ve tamirat sırasında yapıĢtırıcılar sıkça kullanılmaktadır.
Günümüzde mermer sektöründe akemi ve polyesterin yanında çimento, fayans yapıĢtırıcılar
ve derz dolgusu gibi doğal yapıĢtırıcılar, silikon, zift ve su bazlı yapıĢtırıcılar da sıklıkla
kullanılmaktadır.
Bu modül ile yapıĢtırıcıları tanıyarak, kullanma Ģeklini öğrenerek mermeri
yapıĢtırabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1

YapıĢtırıcı ve katkı maddelerini hazırlayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
ARAġTIRMA


Bulunduğunuz yerdeki küçük mermer iĢletmelerini gezerek yapıĢtırıcı
çeĢitlerini ve kullanma yöntemlerini inceleyiniz.

1.YAPIġTIRICILAR VE HAZIRLANMASI
1.1. YapıĢtırıcılar
Mermer sektöründe çeĢitli yapıĢtırıcılar kullanılmaktadır. Bu yapıĢtırıcılar kullanım
yerine göre mermerleri birbirine yapıĢtırabildiği gibi metali mermere yapıĢtırmada veya
fayans/plaka Ģeklindeki mermerlerin zemine ve cepheye montajında da kullanılmaktadır.
YapıĢtırıcı olarak çimento gibi doğal yapıĢtırıcılar kullanılabildiği gibi akemi ve polyester
gibi suni yapıĢtırıcılar da kullanılabilmektedir.

1.1.1. Doğal YapıĢtırıcılar
Doğadan çıkarılıp iĢlem gördükten sonra yapıĢtırıcı olarak kullanılan maddelerdir.
Çimento, derz dolgu ve fayans yapıĢtırıcılar bu gruba girer. Ġçine katılan katkı maddelerine
göre farklı özellikler gösterir.
1.1.1.1. Çimento
Çimento, ana ham maddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl,
tuğla, briket vs) yapıĢtırmada kullanılan bir malzemedir. Çimentonun bu yapıĢtırma
özelliğini yerine getirebilmesi için mutlaka suya ihtiyaç vardır. Çimento, su ile reaksiyona
girerek sertleĢen bir bağlayıcıdır. KırılmıĢ kalker, kil ve gerekiyorsa demir cevheri ve / veya
kum katılıp öğütülerek toz hâline getirilir. Bu malzeme 1400-1500 °C'de döner fırınlarda
piĢirilir. Meydana gelen ürüne "klinker" denir. Daha sonra klinkere bir miktar alçı taĢı
eklenip (%4 oranında, çok ince toz hâlinde öğütülerek “Portland Çimentosu” elde edilir.
Katkılı çimento üretiminde; linker ve alçı taĢı dıĢında çimento tipine göre tek veya birkaçı
bir arada olmak üzere tras, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı vb. katılır. Çimento
bir beton karıĢımında hacimce en küçük yeri iĢgal eden bileĢendir ancak beton bileĢenlerinin
en önemlisidir. En çok kullanılan çimento tipleri portland kompoze çimento, katkılı çimento,
cüruflu çimento ve sülfata dayanıklı çimentodur, bunun dıĢında özel amaçlar için beyaz
portland çimentosu ve diğer bazı tip çimentolar kullanılmaktadır. Normal betonda agrega
taneleri en sağlam unsur olduğundan diğer iki unsur (çimento hamuru ve aderans)
mukavemeti belirlemektedir.
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Çimento hamurunun mukavemeti önemli ölçü su/çimento oranına da bağlıdır.
Katkılar: Betonun özelliklerini geliĢtirmek üzere üretim sırasında veya dökümden önce
transmiksere az miktarda ilave edilen maddelere katkı adı verilir. Katkı maddelerini
kökenine göre kimyasal ve mineral katkılar olarak ikiye ayırmak mümkündür.


Kimyasal katkılar

Kimyasal katkıların belli çeĢitleri aĢağıda sıralanmıĢtır.

Su azaltıcılar (AkıĢkanlaĢtırıcılar)
Betonda aynı kıvamın veya iĢlenebilirliğin daha az su ile elde edilmesini sağlar.
Taze betonda kullanılan su miktarı azaldıkça betonun dayanımı artar. Azalttığı
su miktarı ile orantılı olarak normal ve süper olarak ayrılır.


Priz geciktiriciler

Taze betonun katılaĢmaya baĢlama süresini uzatır. Uzun mesafeye taĢınan
betonlar veya sıcak hava dökümleri için yararlıdır.


Priz hızlandırıcılar

Priz geciktiricilerin aksine, bu katkılar betonun katılaĢma süresini kısaltır. Bazı
uygulamalarda, erken kalıp almada ve soğuk hava dökümlerinde don olayı
baĢlamadan betonun katılaĢmasını sağlamak için kullanılır.


Antifrizler

Suyun donmasını zorlaĢtırır ve don neticesi çimentonun mukavemet
kazanmasındaki aksamaya engel olur. Bu katkıların betondaki miktarı hava
sıcaklığına göre ayarlanabilir.


Hava sürükleyici katkılar

Beton içinde çok küçük boyutlu ve eĢit dağılan hava kabarcıkları oluĢturarak
betonun geçirimsizliğini ve dona karĢı direncini ve iĢlenebilirliğini artırır.


Su geçirimsizlik katkıları

Sınırlı miktarda hava sürükleyen katkılardır ancak yerine yerleĢmiĢ betonun su
sızdırmazlığının sağlanması uygun yerleĢtirme tekniğinin iyi bir Ģekilde
yapılmasına bağlı olarak bazı betonlarda birden fazla katkı türü birlikte
kullanılabilir. Ancak bu katkıların birbirlerinin etkilerini bozmadıkları
denenmelidir. Kimyasal katkılar, yukarıda bahsedilen etkilerinden dolayı bütün
inĢaat sektöründe betonun ayrılmaz parçası olmuĢtur.
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Mineral katkılar

Çimento gibi öğütülmüĢ toz hâlde silolarda depolanan cüruf, uçucu kül, silis dumanı,
vb. çeĢitli maddelere “Mineral Katkı” adı verilir.


Beyaz çimento (Beyaz portlant çimento)

TS 21 BPÇ 52.5N çimentosu, kimyasal ve fiziksel özellikleri ile performans
özellikleri açısından standart değerlerinin çok üstünde ve süper beyaz portland çimentosu
niteliğindedir. Beyazlığı ortalama yüzde 85.5'tir. Türkiye'nin bu kadar yüksek beyazlıkta
üretilebilen ilk ve tek beyaz çimentosudur. Dünyanın da sayılı beyaz çimentoları arasındadır.
Türkiye'de, piyasada satılmakta olan beyaz ve gri portland çimentoları arasında dayanımı en
yüksek olan çimentodur. Ġki günlük dayanımı 37 MPa, 28 günlük dayanımı 59 MPa
civarındadır. Hidrolik olarak çok aktiftir. Bu özelliği ile kullanıldığı yerlerde üretim hızını ve
ürün kalitesini artırır. Prefabrik beton elemanları üretiminde buhar kürü gerektirmez. DüĢük
alkalili çimento içindedir. Alkali - agrega reaksiyonlarına karĢı dirençlidir. Her türlü mimari,
estetik ve sanatsal ürünlerle yapı malzemelerinde sağlamlık ve görünüĢ güzelliği sağlar.


Beyaz kalkerli çimento

Beyaz kalkerli çimento, TS EN 197-1 CEM II/A-L 42.5 R dayanım sınıfındadır.
Ortalama beyazlığı %82 civarında olan çimento, % 20 civarında yüksek kaliteli kalker ve saf
mermer tozu içerir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Çimento
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Resim 1.2: Çimento karıĢtırma kamyonu

1.1.1.2. Fayans YapıĢtırıcısı
Yüksek stabiliteye sahip fayans yapıĢtırıcılar; iç ve dıĢ mekânlarda, yatay ve dikey
seramik, fayans, çini, mozaik, granit, mermer gibi kaplamaların yapıĢtırılmasında
kullanılmaktadır. Rahat kullanımı, suya ve dona karĢı dayanıklı olması kullanım yerlerini
artırmaktadır.
Günümüzde çeĢitli özelliklerde üretilmektedir. ÇeĢitliliğin artmasında çalıĢma
alanlarının ve sürelerinin çeĢitliği neden olmuĢtur. Hastane gibi kapatılması imkânsız olan
alanlarda hızlı donabilen, dikey yüzeylerde kaplamanın yerinde kalmasını sağlayan
yapıĢtırma özelliği fazla olan, suya ve dona dayanıklı olan çeĢitleri üretilmektedir.
Fayans yapıĢtırıcıyı kullanan kiĢilerin kullanım yerine ve özelliğine göre seçim
yapmasına imkân tanımaktadır. Üretici firmalar ürünlerinin özellilerini ve kullanım yerlerini
gösteren etiketler ve tanıtım broĢürlerini ürünle birlikte göndermektedir.
Üretilen fayans yapıĢtırıcıların priz sürelerine dikkat edilmelidir (Priz: Fayans
yapıĢtırıcının suyla karıĢtırılmasından elastikiyetinin bitmeye baĢladığı ana kadar olan süre
ve donmaya baĢladıktan sonra donuncaya kadar geçen süreye denir.). Hızlı yapıĢtırma
istenen yüzeylerde prizi düĢük olan yapıĢtırıcı seçilmelidir (Resim 1.3).
Fayans yapıĢtırıcılar, kullanım yerine göre beyaz veya gri olarak üretilmektedir. Ġçine
katılan çimentonun özelliğine göre renk almaktadır. Fayans yapıĢtırıcı, suyla karılarak
hazırlanır. Hazırlanan karıĢım, yapıĢtırma yapılacak alana uygulanır ve fayanslar, mermerler
yerleĢtirilerek uygulanır. Fayansların üzerine tokmakla vurularak boĢluklar alınır.
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Resim 1.3: Fayans yapıĢtırıcı

1.1.1.3. Derz Dolgu Malzemesi
Derz dolgu dikey veya yatay olarak yapıĢtırılan fayans, mermer gibi malzemelerin
aralarını doldurmak amacıyla kullanılmaktadır. Derz dolgu, kaplamaların arasına su
sızmalarını önlemek ve dekoratif görünüm kazandırmak amacıyla uygulanır.
Derz dolgu uygulamasında yapıĢtırılan ürün donduktan sonra aralarını karılan derz
dolgu uygulanır. Derz dolgu parmakla basıldığında çökmeyecek sertliğe geldiğinde ıslak
süngerle silinerek fazlalıklar alınır ve temizlenir.

Resim 1.4: Derz dolgu ve uygulaması
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1.1.2. Yapay (Suni) YapıĢtırıcılar
Doğada bulunan çeĢitli malzemelerden yapılan yapıĢtırıcılardır. Mermer sektöründe
akemi ve polyester çok yoğun olarak kullanılmaktadır.
1.1.2.1. Akemi
Mermer yapıĢtırmada kullanılan yapıĢtırıcıların en yaygınıdır. Çabuk donması
kullananlar için avantaj sağladığı için tercik edilmektedir. Piyasada krem olarak genellikle
1kg’lık kutularda satılmaktadır. Akemi, sertleĢtiricisiyle kullanılır. SertleĢtirici, akemi ile
birlikte ayrı kutuda bulunur.
Akemi piyasada üç çeĢit bulunur:




Normal (krem) akemi
Beyaz akemi
ġeffaf akemi

Resim 1.5: Akemiler ve sertleĢtiricisi

1.1.2.2. Polyester
Mermer yapıĢtırmada kullanılan diğer bir yapıĢtırıcı polyesterdir. Polyester,
hızlandırıcı ve sertleĢtirici ile kullanılır. Hızlandırıcı, sertleĢtirici ve polyester piyasada çok
rahat bulunabilmektedir. Hızlandırıcı katıldığında polyester pembe renk alır. Polyester
yapıĢtırıcı alırken üretim tarihine bakılmalıdır. Belli süre sonra polyester bayatlamakta ve
özelliğini kaybetmektedir.
Hızlandırıcı polyesterin donma süresini kısaltır. Hızlandırıcı katılmadığı takdirde
donma süresi çok uzar. SertleĢtirici, polyesterin istenilen sertlikte yapıĢtırmasını, jel
kıvamından çıkmasını sağlar.
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Resim 1.6: Polyester

1.1.2.3. Silikon
Silikon, silisyum-oksijen (-Si-O-Si-O-Si-) zincirine çeĢitli grupların eklenmesi ile elde
edilen polimer ailesinin üyelerine verilen genel addır. Silikonlar suya dirençli, elektrik
iletkenliği çok düĢük, kimyasal aĢındırıcılara, oksidanlara ve sıcaklık değiĢikliklerine
dayanıklı olmaları nedeniyle yalıtımda, yapıĢtırıcı ve kayganlaĢtırıcı ürünlerin yapımında
yaygın olarak kullanılır. Silikon, Ģeffaf ve mastik silikon olarak piyasada bulunabilmektedir
(Resim 1.7).
Mermer yapıĢtırmada ve izolasyonda kullanılan silikonlar, mermercilikte fazla
kullanılmaz. Genellikle mutfak tezgâhları gibi su geçirgenliğine karĢı yalıtım isteyen
kısımlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

Resim 1.7: Silikon ve silikon tabancaları
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1.1.2.4. Zift
Mermer fayansların yapıĢtırılmasında ve ısı yalıtımında kullanılır. Mermer yapıĢtırma
iĢlemlerinde nadiren kullanılan yapıĢtırma aracıdır. Uygulamasında önce Ģap atılarak zemin
düzeltilir. Bu zemin üzerine ısıtılarak eritilen zift uygulanır. Uygulanan ziftin üzerine
mermer veya granit fayanslar döĢenir. Donduktan sonra derz dolgusu yapıĢır (Resim1.8).

Resim 1.8: Marley yapıĢtırıcı (zift)

1.1.2.5. Su Bazlı YapıĢtırıcılar
Su bazlı yapıĢtırıcılar, bileĢiminde su bulunan veya suyla çözünen yapıĢtırıcılardır.
Genelde süs eĢyalarının düzenlenmesinde kullanılır. Ayrıca mozaik yapımında oldukça sık
kullanılan yapıĢtırıcılardır.

Resim 1.9: Su bazlı yapıĢtırıcı uygulamaları
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1.1.3. YapıĢtırıcıların Hazırlanması
YapıĢtırıcılar kendi özelliklerine göre hazırlanmalıdır. Çimento, derz dolgu ve fayans
yapıĢtırıcı suyla karılarak hazırlanır. Alınan yapıĢtırıcının kullanım talimatına uyulmalıdır.
YapıĢtırıcılar hazırlandıktan bir süre sonra donar. Bu sürelere dikkat edilmelidir. YapıĢtırıcı
kullanılacak yüzeyin hazırlanmasına dikkat edilmelidir. YapıĢtırıcının özellikleri dikkate
alınarak yüzey hazırlanmalıdır.
1.1.3.1. KarıĢım Oranları
Burada sadece akemi ve polyester yapıĢtırıcının karıĢım oranları verilecektir. Diğer
yapıĢtırıcılar üzerlerindeki kullanma talimatına göre hazırlanmalıdır.
SertleĢtirici ve akemi karıĢım oranı 1 / 50’dir. 100 gram akemi için tırnak ucuyla (2 g)
sertleĢtirici katılması yeterlidir. Homojen bir karıĢım elde etmek için akemi içine katılan
sertleĢtirici, hızlı Ģekilde homojen oluncaya kadar karıĢtırılır. Homojen duruma ulaĢan
akemi, kullanıma hazırdır. Soğuk havalarda 1 / 50 oranın biraz daha yükseltilmesinde fayda
vardır. 15-20 dakikada donar. 2 saat sonra kullanıma hazır hâle gelir.
Polyesterler, kullanılacak miktar ve donma süresi göz önüne alınarak belirli miktar
plastik bir ĢiĢe içersine alınır; içine önce hızlandırıcı katılarak tepkimeye girmesi sağlanır.
YapıĢtırma iĢlemi yapılırken sertleĢtirici katılıp homojen bir Ģekilde pembe rengi alıncaya
kadar karıĢtırılarak kullanılır.
YapıĢtırıcılar belli bir süre sonra bayatlayarak özelliklerini kaybeder. Kullanılacak
miktarda yapıĢtırıcı alınmalıdır.
1.1.3.2. Kullanım Alanları
YapıĢtırıcılar, mermer iĢlemeciliğinin genelinde kullanılmaktadır. Atölye ve fabrika
ortamıyla mermer kaplamacılığında farklı yapıĢtırıcılar kullanılmaktadır. Atölye ve
fabrikalarda genellikle akemi ve polyester kullanılır. Dolgu için ise epoksi dolgu
malzemeleri kullanılmaktadır. Mermer kaplamacılığında ise çimento, fayans yapıĢtırıcı ve
derz dolgu kullanılmaktadır.
Suni mermer (mermerit, gramerit) elde etmede ise polyester yapıĢtırıcılar ana
malzemedir. Polyester mermer veya granit tozu ile karıĢtırılarak elde edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ



Belirlediğiniz mermer parçaları yapıĢtırmak için akemi hazırlayınız.
Fıskiye çanaklarını yapıĢtırmak için gerekli olan polyester yapıĢtırıcıyı
hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları









Öneriler
 YapıĢtırılacak mermere ve yerine göre
yapıĢtırıcı seçiniz.
YapıĢtırıcı
ve
katkı
maddelerini
 Donma sürelerini dikkate alınız.
hazırlayınız.
 Sızdırmazlık gibi unsurları göz önünde
bulundurunuz.
 Hava sıcaklığına dikkat ediniz.
 1/50 oranında sertleĢtirici oranına dikkat
Seçilen yapıĢtırıcıyı katkı maddelerini
ediniz.
ilave ederek hazırlayınız.
 Polyestere sertleĢtirici ve hızlandırıcı
katmayı unutmayınız.
 Mermer üzerindeki nemin yapıĢtırma
Yüzeyi kurutunuz.
iĢlemeni
olumsuz
etkilediğini
unutmayınız.
 YapıĢtırıcının daha sağlam tutması için
Yüzeyi pürüzlendiriniz.
yüzeyin pürüzlendirilmesini unutmayınız.
 YapıĢtırma alanındaki havalandırma
Parçayı yapıĢtırma yerine taĢıyınız.
sistemini çalıĢtırınız.
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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.
10.
11.
12.
13.
14.

Değerlendirme Ölçütleri
Akemi seçtiniz mi?
SertleĢtiriciyi hazırladınız mı?
Akemi hazırlamak için mermer parçası hazırladınız mı?
YapıĢtırılacak parçaları kuruttunuz mu?
Merkezi buldunuz mu?
Yeterli miktarda akemi aldınız mı?
SertleĢtiriciyi istenilen oranda ilave ettiniz mi?
Homojen hâle gelinceye kadar karıĢtırdınız mı?
Polyestere hızlandırıcı ilave ettiniz mi? (Pembe renk alıncaya
kadar ilave ediniz.)
Havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?
Merkezi buldunuz mu?
Yeterli miktarda polyester-hızlandırıcı karıĢımından aldınız mı?
KarıĢıma sertleĢtirici ilave ettiniz mi?
Homojen hâle gelinceye kadar karıĢtırdınız mı?

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 cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Çimentonun ham maddesi …………….………. dir.

2.

Çimento su ile reaksiyona girerek …………….. bir bağlayıcıdır.

3.

Fırında piĢirilen ürüne ……………….. denir.

4.

Kalkerli kilin içine ……………………….. katılarak çimento elde edilir.

5.

Fayans yapıĢtırıcı …………… bir yapıĢtırıcıdır.

6.

Fayans yapıĢtırıcı …….. hazırlanır.

7.

Derz dolgu ……… ve fayans ………….. doldurmak için kullanılır.

8.

Derz dolgu ……ilave edilerek hazırlanır.

9.

Akemi ……….. katılarak hazırlanır.

10.

Akemi – sertleĢtirici karıĢımı …………. olmalıdır.

11.

Polyester, içine ………….. ve ………….. katılarak kullanılır.

12.

Silikon …………… için kullanılır.

13.

Ziftle yapıĢtırmadan önce …………. ………….. atılmalıdır.

14.

Su bazlı yapıĢtırıcılar yüzeylerin …………. kullanılır.

15.

Akemi ve polyester genellikle …………. kullanılır.

16.

Zift zemine fayans ………….. kullanılmaktadır.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2
AMAÇ
Mermer parçalarını birbirine yapıĢtırabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Bulunduğunuz yerdeki iĢletmelerde ve okulda kullanılan yapıĢtırma maddelerini
inceleyiniz.

2. MERMER PARÇALARININ
YAPIġTIRILMASI
Mermer parçaları farklı nedenlerle birbirine yapıĢtırılmaktadır. Kırılan parçaların
yapıĢtırılması, komple mermer iĢlerinin montajı (mutfak tezgâhı, Ģömine, fıskiye) gibi
iĢlemler yapılmaktadır. Özellikle tornada iĢlenecek mermer parçalarına tezgâha bağlamak
amacıyla takoz yapıĢtırılması çok sık kullanılmaktadır.

2.1. Akemi ile YapıĢtırma
Akemi, çabuk sertleĢen bir yapıĢtırıcıdır. 15-20 dakikada istenen sertliğe ulaĢmaktadır.
Hazırlarken karıĢım oranına dikkat etmek gerekir. Ayrıca karıĢımın homojen olması için
dikkat edilmelidir. Akemi hazırlandığı zaman hemen kullanılmalıdır. Kısa süre sonra
donmaya baĢlayacağı için kullanılamaz hâle gelmektedir. Onun için yeterli miktarda
hazırlanmalıdır.

2.1.1. Akeminin Hazırlanması
Akemi hazırlanırken yeterli miktarda akemi, spatula ile alınarak mermer plaka üzerine
konur. SertleĢtiriciden akeminin 1 / 50 kadarı alınarak akemi içine katılır ve hızlı Ģekilde
homojen oluncaya kadar karıĢtırılır. Homojen duruma ulaĢan akemi kullanıma hazırdır.
Soğuk havalarda 1 / 50 oranın biraz daha yükseltilmesinde fayda vardır. 15-20 dakikada
donar. 2 saat sonra kullanıma hazır hâle gelir (Resim 2.1-2).

Resim 2.1: Spatulalar
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Resim 2.2: Akeminin hazırlanıĢı

2.1.2. YapıĢtırılacak Parçaların Hazırlanması
YapıĢtırılacak mermer parçalar istenilen ebatlarda kesilir. Kesilen parçalara takoz
yapıĢtırılması gerekiyorsa takozlar hazırlanır. Kırılan mermer birleĢtirilecekse kırık yerler
temizlenmelidir. YapıĢtırılacak mermerler ıslak veya nemliyse kurutularak yapıĢtırılmalıdır.
Takozların yapıĢtırılacağı yüzeylerin merkezleri bulunmalıdır. Bu Ģekilde takozların merkeze
yapıĢtırılması kolaylaĢır (Resim 2.3).

Resim 2.3: Mermerin kurutulması

2.1.3. Parçaların BirleĢtirilmesi
Parçalar kurutulduktan sonra yapıĢtırma aĢamasına geçilir. Akemi hazırlanarak parça
üzerine sürülür. Üsteki parça sağa sola döndürülerek arada hava boĢluğu kalması
önlenmelidir. BoĢlukların alındığından emin olununca parça üzerine ağırlık konarak
donmaya bırakılır (Resim 2.4).
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Resim 2.4: Takozun akemi ile yapıĢtırılması

Mermer plakaların yapıĢtırılmasında da akemi hazırlanır. Temizlenen yüzeylere akemi
sürülerek yapıĢtırılacak parçalar yerleĢtirilir ve donmaya bırakılır. Plakalar düzgün zeminde
yapıĢtırılmalıdır. Mermer parçaların yapıĢtırılacak yüzeyleri kuru ve pürüzlü olmalıdır. Islak
ise pürmüzle kurutulur. Cilalı ise 80’lik zımpara ile kuru zımparalanarak yüzey
pürüzlendirilir. Resim 2.5’te mutfak tezgâhı çıtasının yapıĢtırılması görülmektedir.

Resim 2.5: Mutfak tezgâhının çıtalarının yapıĢtırılması
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2.1.4. Temizliğinin Yapılması
Mermer parçalarının yapıĢtırılmasından sonra temizliğinin yapılması gerekmektedir.
YapıĢtırıcı fazlalıkları çirkin görünüm oluĢturur. YapıĢtırıcı fazlalıklarının donmadan
silinmesinde fayda vardır. Donduktan sonra spatula ile kazımak gerekir. Kazıma iĢlemi
yüzeye zarar verir. Gerekirse kazıma iĢleminden sonra tekrar parlatma iĢlemi yapılmalıdır.
ĠĢlenecek parçalarda sadece yapıĢtırıcı temizliği yeterlidir. Parça iĢlendikten sonra parlatma
iĢlemi yapılmalıdır.

2.2. Polyesterle YapıĢtırma
Polyester, yapay bir yapıĢtırıcıdır. Hızlandırıcı ve sertleĢtirici ile kullanılır.
Hızlandırıcı, sertleĢtirici ve polyester piyasada çok rahat bulunabilmektedir. Hızlandırıcı
oranını belirlemede karıĢım rengine bakılır. Hızlandırıcı katıldığında polyester pembe renk
alır. Polyester yapıĢtırıcı alırken üretim tarihine bakılmalıdır. Belli süre sonra polyester
bayatlamakta ve özelliğini kaybetmektedir.

2.2.1. Polyesterin Hazırlanması
Polyester, hızlandırıcı ve sertleĢtirici ayrı kutularda satılır. Polyester alırken yanında
sertleĢtirici ve hızlandırıcıyı da almak zorunludur. Polyester içine ilk önce hızlandırıcı katılır.
Hızlandırıcı polyesterin rengi pembeye oluncaya (1 kg polyestere 1/4 oranında hızlandırıcı)
kadar katılır. Bu karıĢım ihtiyaçtan fazla hazırlanabilir. SertleĢtirici, kullanılacak kadar
karıĢımın içine katılır (1 çay kaĢığı -5 g- karıĢıma 2-3 damla sertleĢtirici katılır. Soğuk
havalarda 3-4 damla katılması faydalıdır.).
Hızlandırıcı ve sertleĢtirici hiçbir zaman birbiri ile karıĢtırılmamalıdır. KarıĢtığı zaman
tehlikeli reaksiyonlar oluĢmaktadır. Hızlandırıcı ve sertleĢtirici aynı yerde depolanmamalıdır.

2.2.2. YapıĢtırılacak Parçaların Hazırlanması
Akemi ile yapıĢtırmada yapılan hazırlıklar, polyesterle yapıĢtırmada da uygulanır.
Parçaların temizlenmesi ve kurutulması gerekir. Polyesterin yapıĢtırma süresi uzun olduğu
için dikkatli temizlenmelidir. Çatlakların tamirinde ise parça yıkanıp kurutulmalıdır. Bu
iĢlem polyesterin çatlaklara iĢlemesi için yapılmaktadır.

2.2.3. YapıĢtırma ĠĢleminin Yapılması
YapıĢtırma iĢlemi, parçaların durumuna göre değiĢmektedir. Plakaların
yapıĢtırılmasında alt zemin düzgün olmalıdır. Ġmkân varsa baĢka bir mermer plaka üzerine
kâğıt yayılarak onun üzerinde yapıĢtırma iĢlemi yapılmalıdır. Diğer parçaların
yapıĢtırılmasında hava boĢluğu kalması önlenmelidir. Polyesterin sertleĢme süresi yaklaĢık
bir günü bulmaktadır. Bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.
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YapıĢtırma iĢlemi için önceden hazırlanmıĢ olan polyester-hızlandırıcı karıĢımından
yeterli miktarda polyester alınarak baĢka bir mermer parçasının üzerine konur. SertleĢtirici
ilave edilerek homojen oluncaya kadar karıĢtırılır. Hazırlanan karıĢım, yapıĢtırılacak yere
uygulanır. Diğer parça yerine yerleĢtirilip üzerine ağırlık konarak donmaya bırakılır. Kırık
mermer parçaların yapıĢtırılmasında ağırlık konmasına imkân olmadığından parçalar
birbirine düzgün yerleĢtirilmelidir.
Çatlaklara polyester uygulanması gerekiyorsa hazırlanan karıĢımın çatlaklara iĢlemesi
için bir süre beklenip tekrar uygulanmalıdır. Ayrıca plakaların yüzeylerini polyester
kaplayarak daha dayanıklı ve parlak hâle getirmek mümkündür.

2.2.4. Temizliğinin Yapılması
YapıĢtırılan parçalardaki yapıĢtırıcı artıkları kurumadan temizlenmelidir. Kuruduktan
sonra spatula ile temizlenebilir. Çatlaklara polyester dolgu yapıldığı zamanlarda tekrar
parlatma iĢlemi yapılmalıdır.

2.3. Doğal YapıĢtırıcılar ile YapıĢtırma
Doğal yapıĢtırıcılar genellikle zemin ve duvar kaplamalarında kullanılır. Suyla
karıĢtırılarak yapılır ve kullanılır. Doğal yapıĢtırıcılar harç olarak hazırlanır.

2.3.1. Doğal YapıĢtırıcıların Hazırlanması
Mermer kaplamada kullanılan doğal yapıĢtırıcıla,r suyla karıĢtırılarak harç hâline
getirilir. Çimento, su ve kumla karıĢtırılarak hazırlanır. Çimento su karıĢımına çimento
hamuru denir. Çimento, su ve kum karıĢımına ise çimento harcı denilmektedir. Çimentonun
su ile birleĢtikten sonra donuncaya kadar geçen süreye priz sona erme süresi denir.
Çimentonun belirli bir sıcaklıkta hidratasyona baĢlayıp hidratasyon sonuna kadar açığa
çıkardığı ısı miktarına hidratasyon ısısı denir. Çimento ile suyun birleĢmesi sonucu oluĢan
kimyasal reaksiyonlar dıĢarıya ısı verir. Reaksiyonlar devam ettikçe ısının açığa çıkması da
devam eder. BaĢlangıçta yüksek olan hidratasyon ısısı zamanla azalır.
Çimento harcında 1 m3 kuma 300 kg çimento katılır. Kaplama yaparken bu orana
genellikle dikkat edilmez. Genellikle karıĢım göz kararı ayarlanır. Harcın katı olması çabuk
donması için faydalıdır. Kaplanacak mermer yerine daha çabuk tutturulmuĢ olur.
Fayans yapıĢtırıcılar suyla karıĢtırılarak hamur elde edilir. Hamur, katıya yakın olarak
hazırlanmalıdır. Bu Ģekilde fayansların düĢme tehlikesi azaltılmıĢ olur ve donma süresi
kısalır. Derz dolgu, su ile karıĢtırılarak hamur hâline getirilir. Hamur sertliği katıya yakın
olmalıdır. Fayans aralarına uygulanılır. Donmaya baĢlayınca artıklar nemli süngerle
temizlenmelidir.
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2.3.2. YapıĢtırılacak Parçaların Hazırlanması
Kaplanacak alanın ölçülerine göre mermerler ebatlanmalıdır. Ebatlama yapmadan
önce alınan krokisi üzerinde yerleĢtirme planı yapılmalıdır. Mermerler bu yerleĢtirme
planına göre kesilmelidir. Kesilen mermerlerin parlatma iĢlemleri yaptıktan sonra kaplama
alınana taĢınmalıdır.

2.3.3. YapıĢtırma ĠĢleminin Yapılması
Kullanılacak uygun yapıĢtırma maddesi seçilir. Kaplama alanına taĢınan mermerler ve
yapıĢtırma araçları hazırlanır. Kullanılacak yapıĢtırıcı, katıya yakın bir kıvamda hazırlanır.
Mermerlerin yapıĢtırılacağı duvar veya zemin hazırlanır. Hazırlanan hamur veya harç zemine
uygulanır. Uygulan yüzeylere mermerler sırayla yerleĢtirilerek donmaya bırakılır. Aralarında
hava boĢluğu kalmaması için tokmakla mermerlerin üzerine hafif hafif vurularak mermerler
yerleĢtirilir. Bu konuyla ilgili geniĢ bilgi mermer kaplama modülünde verilecektir.

Resim 2.6: Doğal yapıĢtırıcılarla yapıĢtırma

2.3.4. Temizliğinin Yapılması
Mermer kaplanan yüzeylerde yapıĢtırıcı fazlalıkları yüzeye çıkar. Çıkan fazla harç
veya hamur temizlenmelidir. Mermer yüzeyine bulaĢmıĢ olan artıklar donma baĢladıktan
sonra temizlenmelidir. YapıĢtırıcı donduktan sonra mermerlerin aralarına derz dolgusu
yapılır. Derz dolgunun donmasından sonra mermerler yıkanarak temizlenmelidir.

2.4. Meslek Hastalıkları
Bir iĢin çalıĢma Ģarlarına göre oluĢan hastalıklara meslek hastalıkları denmektedir. Bu
hastalıklardan korunmak için çeĢitli önlemlerin alınması gerekir. Kanunlarla korunma
tedbirlerini almak iĢletmelere zorunlu tutulmuĢtur.

2.4.1. Solunum Yolu Hastalıkları ve Korunma Yolları
Mermer iĢleme dalında oluĢabilecek meslek hastalıkları çeĢitlidir. Mermer tozunun
neden olduğu hastalıkların dıĢında suyla çalıĢmanın oluĢturduğu romatizmal hastalıklar,
yapıĢtırıcıların ve tozların oluĢturduğu solunum yolu hastalıkları baĢlıca meslek
hastalıklarıdır.
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Solunum yolu hastalıklarının oluĢmasında iki önemli etken vardır. Bunlar mermer
tozları ile yapıĢtırıcıların içindeki zararlı maddelerdir. Bu zararlı maddeler akciğer ve diğer
organlara zarar verebilmektedir. Bu hastalıklardan korunmak için çeĢitli önlemler
alınmaktadır. ĠĢ kanunlarıyla bu önlemlerin alınması zorunlu tutulmuĢtur. Alınabilecek
önlemlerin baĢında ve önemlisi etkili bir havalandırma sistemidir. Havalandırma sistemi
çalıĢma ortamında oluĢan tozları ve zararlı maddeleri uzaklaĢtırabilecek güçte olmalıdır.
Özellikle yapıĢtırıcılardan reaksiyonlar sonucu çıkan gazları ortamdan uzaklaĢtırabilmelidir.
Diğer bir önlem de maske kullanmaktır. Tozlara karĢı basit maskeler yeterli olmaktadır.
Maske, iĢiniz bitmediği sürece takılı olmalıdır. Bunu alıĢkanlık hâline getirmelisiniz.
Unutmayın ki sağlığınız her Ģeyden önemlidir.

Resim 2.7: Maskeler

2.4.2. Romatizmal Hastalıklar ve Korunma Yolları
Mermer atölye, fabrika ve ocaklarında suyla kesim yapılmaktadır. Suyla çalıĢırken
ortamın ıslak ve nemli olması insana zarar verebilmektedir. Ortamın neden olduğu en önemli
hastalık türleri romatizmal hastalıklar ve üĢütmeden meydana gelen gribal hastalıklardır. Bu
hastalıklardan korunmak için ısıtma sistemi yeterli olmalıdır. Güçlü bir ısıtma sistemi ortam
ısısını sabit tutarak etkili koruma sağlayabilmektedir. Ayrıca çalıĢanları giyimlerini
kalınlaĢtırarak soğuktan korunmaları sağlanmalıdır. Suyla çalıĢılan ortamlarda çizme, lastik
tulum, muĢamba önlük gibi koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

Resim 2.8: Tulum
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2.4.3. Zehirlenmeler
Mermer iĢletmelerinde fazla olmasa da zehirlenme olayları görülebilmektedir.
Polyester yapıĢtırıcı kullanılan kapalı alanlarda havalandırma sistemlerinin yeterli olmaması
ve maske kullanılmadığı zamanlarda görülmektedir. Bu tür alanlara güçlü havalandırma
sistemi kurulması ve filtreli maskeler kullanılması etkili olmaktadır. ġunu unutmayınız ki
sağlığınız her Ģeyden önemlidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FALĠYETĠ


AĢağıda resmi görülen 2 adet 300 mm X 300 mm ebatlarındaki mermer
parçalarına 2 adet 100 mm x 100 mm ölçüsündeki takozların birini akemi, birini
de polyester ile yapıĢtırınız.

ĠĢlem Basamakları
 Parçaları
yapıĢtırma
hazırlayınız.

iĢlemine

 Parçaları yapıĢtırınız.

 YapıĢtırılan
uygulayınız.

parçalara

 TaĢan
yapıĢtırıcı
temizleyiniz.
 YapıĢtırılan
bırakınız.

mermeri

basınç

fazlalıklarını
kurumaya

Öneriler
 Parçaların
merkezinin
bulunması
faydalıdır.
 Yeterli miktarda yapıĢtırıcı hazırlamayı
unutmayınız.
 Parçaların
arasında
hava
boĢluğu
kalmamasına dikkat ediniz.
 Parçalara yeterli miktarda yapıĢtırıcı
kullanınız.
 Parçaların
arasında
hava
boĢluğu
kalmaması için ve yapıĢtırıcının kuvvetli
tutması için parçalar üzerine ağırlık
koyunuz.
 Çirkin
görüntüyü
engellemek
için
yapıĢtırıcı
fazlalıklarını
temizlemeyi
unutmayınız.
 Havalandırması iyi bölge tercih ediniz.
 Parçaların konumunun bozulmamasına
dikkat ediniz.
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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.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Değerlendirme Ölçütleri
YapıĢtırılacak parçaları kuruttunuz mu?
Akemiyi karıĢtırdınız mı?
Parçanın merkezini buldunuz mu?
Akemiyi yapıĢtırılacak bölgeye uyguladınız mı?
Takozu yerine yerleĢtirdiniz mi?
Akemi fazlalıklarını temizlediniz mi?
Hava boĢluğu kalmaması için takozu hareket ettirdiniz mi?
YapıĢtırılan parçayı kenara alıp üzerine ağırlık koydunuz mu?
Havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?
Polyester karıĢımını hazırladınız mı?
Polyestere sertleĢtirici karıĢtırıp homojen hâle gelinceye kadar
karıĢtırdınız mı?
Hazırladığınız yapıĢtırıcıyı yerine uyguladınız mı?
Takozu yerine yerleĢtirip hava boĢluğunu aldınız mı?
YapıĢtırılan parçaların üzerine ağırlık koydunuz mu?
YapıĢtırılacak parçaları kuruttunuz mu?
YapıĢtırıcı fazlalıklarını temizlediniz 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.

24

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D,
yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) Polyesterin donma hızını artırmak için hızlandırıcı katılır.

2.

( ) Polyestere soğuk havalarda daha az sertleĢtirici katılır.

3.

( ) Polyester hızlandırıcı karıĢımı ¼ oranında olmalıdır.

4.

( ) SertleĢtirici karıĢıma 5 g 2-3 damla katılmalıdır.

5.

( ) Polyester yapıĢtırıcı 20-30 dakikada donar.

6.

( ) Akemi sertleĢtirici ile birlikte kullanılır.

7.

( ) Akemiye katılan sertleĢtirici oranı 1/50’dir.

8.

( ) Akemi 20-30 dakikada donar.

9.

( ) Akemi homojen olarak karıĢtırılmalıdır.

10.

( ) YapıĢtırma iĢlemi esnasında havalandırma kapatılmalıdır.

11.

( ) Ziftle yapıĢtırmada önce tesviye betonu atılmalıdır.

12.

( ) Çimentonun katılaĢma sürecine priz adı verilir.

13.

( ) YapıĢtırıcı fazlalıkları temizlenmemelidir.

14.

( ) Hidratasyon yapıĢtırıcı çeĢididir.

15.

( ) Derz artıkları yaklaĢık bir saat sonra temizlenmelidir.

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.

25

MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME


AĢağıda resmi verilen kalemlik ve fıskiyelerin yapıĢtırma iĢlemlerini akemi
veya polyesterle yapınız.

ĠĢlem Basamakları
 Parçaları
yapıĢtırma
hazırlayınız.

iĢlemine

 Parçaları yapıĢtırınız.

 YapıĢtırılan
uygulayınız.

parçalara

 TaĢan
yapıĢtırıcı
temizleyiniz.
 YapıĢtırılan
bırakınız.

mermeri

basınç

fazlalıklarını
kurumaya

Öneriler
 Parçaların
merkezinin
bulunması
faydalıdır.
 Yeterli miktarda yapıĢtırıcı hazırlamayı
unutmayınız.
 Parçaların
arasında
hava
boĢluğu
kalmamasına dikkat ediniz.
 Parçalara yeterli miktarda yapıĢtırıcı
kullanınız.
 Parçaların
arasında
hava
boĢluğu
kalmaması için ve yapıĢtırıcının kuvvetli
tutması için parçalar üzerine ağırlık
koyunuz.
 Çirkin
görüntüyü
engellemek
için
yapıĢtırıcı
fazlalıklarını
temizlemeyi
unutmayınız.
 Havalandırması iyi bölge tercik ediniz.
 Parçaların konumunu bozulmamasına
dikkat ediniz.
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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.
16.

Değerlendirme Ölçütleri
YapıĢtırılacak parçaları kuruttunuz mu?
Akemiyi karıĢtırdınız mı?
Parçanın merkezini buldunuz mu?
Akemiyi yapıĢtırılacak bölgeye uyguladınız mı?
Takozu yerine yerleĢtirdiniz mi?
Akemi fazlalıklarını temizlediniz mi?
Hava boĢluğu kalmaması için takozu hareket ettirdiniz mi?
YapıĢtırılan parçayı kenara alıp üzerine ağırlık koydunuz mu?
Havalandırma sistemini çalıĢtırdınız mı?
Polyester karıĢımını hazırladınız mı?
Polyestere sertleĢtirici karıĢtırıp homojen hâle gelinceye kadar
karıĢtırdınız mı?
Hazırladığınız yapıĢtırıcıyı yerine uyguladınız mı?
Takozu yerine yerleĢtirip hava boĢluğunu aldınız mı?
YapıĢtırılan parçaların üzerine ağırlık koydunuz mu?
YapıĢtırılacak parçaları kuruttunuz mu?
YapıĢtırıcı fazlalıklarını temizlediniz 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
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kalkerli Kil
SertleĢen
Klinker
Katkı Maddeleri
Güçlü
Suyla
Sızdırmazlık –
Aralarına
Su
SertleĢtirici
Homojen
Hızlandırıcı Ve
SertleĢtirici
Sızdırmazlık
Tesviye Betonu
YapıĢtırılmasında
ĠĢ Yerlerinde
YapıĢtırmada
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru

29

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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