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Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama

MODÜLÜN ADI

PVC Kepenk

MODÜLÜN TANIMI

PVC kepenklerin kasa, kanat imalatı ve aksesuar montajı ile
ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/24(+40/24 Uygulama tekrarı yapmalı)

ÖN KOġUL
YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

PVC kepenk yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında, PVC kepengi kuralına uygun
olarak hazırlayabileceksiniz.
Amaçlar
1. PVC kepenk dikmelerini kuralına uygun
hazırlayabileceksiniz.
2. PVC kepenk dikmelerinin montajını kuralına uygun
yapabileceksiniz.
3. PVC kepenk kanatlarını /panolarını kuralına uygun
hazırlayabileceksiniz.
4. PVC kepenk kanatlarının/panolarının montajını kuralına
uygun yapabileceksiniz.
Donanım: PVC kepenk profilleri, destek sacları, aksesuar
malzemeleri ile aksesuar montaj araçları, eldiven ve iĢ
elbisesi
Ortam: PVC atölyesi
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
ĠnĢaat alanında yapılan uygulamalar, çok çeĢitli ve değiĢken bir yapı göstermektedir.
Sektördeki iĢ gücü artıĢı, teknolojik geliĢmeler, inĢaat yapımını hızlandırmaktadır. Bu
sektörler, faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak
projelendirmiĢ yapılar üzerinde yürütmektedir.
Bu açıdan bakıldığında çok amaçlı kullanılan yapıların can ve mal güvenliği yönünden
yeterli dayanımda olması zorunludur. Yapıların fiziki olarak çok sağlam olması tek baĢına
yeterli olmamaktadır. ĠnĢaatın donatı demirlerinin yapı yüklerini emniyetle taĢıyabilecek
dayanımda olması gerekir.
Yapılarda yeri, zamanı ve Ģiddeti tam olarak kontrol edilemeyen dıĢ etkiler dikkate
alındığında, betonarme donatı demirlerinin, dayanım özelliklerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca
bu özelliklerin bilinmesi, yapı güvenliği açısından alınabilecek ek önlemlerin tespiti ve yapı
projelerinin hazırlanmasında önemli bir veri olacaktır. Bunun için yapının statik sistemi,
ölçüleri ile uygulama yöntem ve teknikleri önemlidir. Bir yapının sağlamlığı, o yapıyı
meydana getiren yapı elemanlarının ve malzemelerinin kaliteli olmasına bağlıdır.
Yapılarda sağlamlık vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlamlık ise pek çok yapı
elemanlarının tekniğine uygun olarak inĢa edilmesine bağlıdır. PVC kepenklerle bina
pencerelerini korunmak; özel mekânlara giriĢlerin daha ergonomik, sıhhi, uzun ömürlü ve
bakım gerektirmeyen kepenk sistemlerini inĢa etmek mümkündür. Günümüz binalarında
PVC sistemlerin tercih edilmesi bu sebeplerdendir.
Türkiye’nin PVC doğrama ile tanıĢması Avrupa ülkelerinden çok sonra olmasına
rağmen kullanımı hızla yaygınlaĢmıĢtır. Sektör kendisini sürekli yenileyerek daha
fonksiyonel ve sağlıklı ürünler sunmaya çalıĢarak inĢaat dünyasındaki yerini
pekiĢtirmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC kepenk dikmesini kuralına uygun
olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


PVC kepenklerin dikmesinin yapımında dikkat edilecek hususları ve binaya
göre kepenk kasa Ģekilleri ile ilgili bir yazıyı, piyasada faaliyet gösteren
firmalardan da faydalanarak hazırlayınız.



Bu konuyu sınıfınızda tartıĢınız.

1. PVC KEPENK DĠKMELERĠ HAZIRLAMA
1.1. PVCKepenk
1.1.1. Tanımı
PVC kepenk profillerinden inĢa edilen, konut yapılarında pencerelerde, iĢ yerlerinde
camlı cephelerde güneĢ ıĢınlarını kontrol eden ve koruyan, kapı kullanılmayan yerlerde kapı
gibi çalıĢan yapı elemanlarıdır.

1.1.2. ÇeĢitleri



Sarmal PVC kepenkler
Kanatlı PVC kepenkler

1.2. PVC Kepenk Dikmeleri
1.2.1. Tanımı
Sarmal PVC kepenk panolarının, üzerinde hareket ettiği kepenk elemanlarıdır.

1.2.2. ÇeĢitleri



Dik kepenk dikmeleri
Açılı kepenk dikmeleri
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1.3. PVC Kepenk Dikmelerini Hazırlama Kuralları




TaĢıyacağı kepenk panosuna uygun profilden yapılmalıdır.
Kepenk panosu geniĢliğine uygun kesitte dikme profili kullanılmalıdır.
Montaj yerine uygun profil kullanılmalıdır.

1.4. PVC Kepenk Dikmelerinin Hazırlanması
PVC kepenk dikmelerinin hazırlanmasında aĢağıda verilen sıra takip edilmelidir.
Ölçü alınacak ortamda iĢ güvenliği tedbirleri alınır.

Yerinde veya projeden kepenk ölçüleri alınır.

Resim 1.1: Projeden ölçü alma

Resim 1.2: Yerinden ölçü alma
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Kepenk Ģekli belirlenir.

Resim 1.3: Kepenk Ģeklini belirleme



Kepenk dikme profilleri hazırlanır.

Resim 1.4: Kepenk dikme profillerini hazırlama



Destek sacları hazırlanır.

Resim 1.5: Kepenk destek saclarını hazırlama



Destek sacları markalanır.

Resim 1.6: Kepenk destek saclarını markalama
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Profiller markalanır (Ölçü malzemeye aktarılır.).

Resim 1.7: Kepenk profillerini markalama



Profiller kesilir.

Resim 1.8:Kepenk profillerini kesme



Destek sacları kesilir.

Resim1.9: Kepenk destek saçlarını kesme



Destek sacları profile monte edilir.

Resim 1.10: Kepenk destek saçlarını profile monte etme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin vereceği ölçülerde PVC kepenk dikmesini iĢlem basamaklarına uygun
olarak hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler
 Atölye iĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Metre ve kaleminizi yanınıza alınız.
 Ölçü alacağınız ortamda iĢ güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Yerinde doğru ölçü alabildiğinizden
emin olunuz.
 Projeden doğru ölçü alabildiğinizden
emin olunuz.
 Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz.
 Kullanımı en kolay Ģekli seçmeye dikkat
ediniz.
 Ġmalatı mümkün olabilecek Ģekli
seçtiğinizden emin olunuz.
 Bölge ve iklim özelliklerine uygun Ģekli
belirlediğinizden emin olunuz.
 Kepenk Ģekline ve ölçülerine göre profil
seçiniz.
 Seçtiğiniz profillerden yeteri kadar
hazırladığınızdan emin olunuz.
 Ġmalatın kesintiye uğramaması için
doğru ve yeterli profil hazırladığınızdan
emin olunuz.
 Kepenk kasa profiline uygun sacı
hazırlayınız.
 Yapacağınız iĢ için gerekli miktarda sacı
hazırlayınız.
 ÇalıĢma ortamınızda, çalıĢma sırasında
tehlike oluĢturmayacak uygun bir yere
istifleyiniz.
 Gerekli ölçümleri doğru olarak yapınız
ve iyi görünecek Ģekilde iĢaretleyiniz.
 En az zayiat olacak Ģekilde
markalayınız.
 Kesme payını (bıçak payını) hesap
ederek markalayınız.
 Aynı ölçülerdeki sacları markalayıp aynı
yere istif ederek kesim için hazır hâle
getiriniz.
 Ölçüye göre profili keseceğiniz noktaları
iĢaretleyiniz.

 Yerinde veya projeden kepenk ölçülerini
alınız.
 Kepenk Ģeklini belirleyiniz.
 Kepenk dikme profillerini hazırlayınız.
 Destek saclarını hazırlayınız.
 Destek saclarını markalayınız.
 Profilleri markalayınız (Ölçüyü
malzemeye aktarma).
 Profilleri kesiniz.
 Destek saclarını kesiniz.
 Destek saclarını profile monte ediniz.
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 Kesme açısına göre profil üzerine
gerekli çizgileri çiziniz.
 Ġmalatın kesintiye uğramaması için
doğru ve yeterli marka-lama
yaptığınızdan emin olunuz.
 Kepenk profillerini en az zayiat olacak
Ģekilde markalayınız.
 Kepenk profillerini kesme sırasında
kesilen uçların kırılmamasına dikkat
ediniz.
 Kesilen parça uçlarındaki çapakları
alınız.
 Kesimin doğru yapıldığını ve temizliğini
kontrol ediniz.
 Emniyet tedbirlerini alınız.
 Sacı sehpaya yerleĢtiriniz.
 Kesme makinesini çalıĢtırınız.
 Tekniğine uygun kesme yapınız.
 Kesilen parçaların uçlarındaki çapakları
alınız.
 Profil sac yuvasına sacı uygun Ģekilde
yanaĢtırınız.
 Sac ölçüleri uygun ise profil
doğrultusunda sacı itiniz.
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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.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kepenk Ģeklini belirlediniz mi?
2. Yerinde veya projeden kepenk ölçülerini alınız mı?
3. Uygun profilleri hazırladınız mı?
4. Uygun destek saclarını hazırladınız mı?
5. Ölçüye göre profil ve sacları markaladınız mı?
6. Profil ve sacları kestiniz mi?
7. Destek saclarını profile monte ettiniz 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
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlıĢ ise Y yazınız.
1.

( ) ĠĢ yeri sarmal kepenklerinde dikme profillerinin kesit ölçüleri panel ölçülerine
göre seçilmelidir.

2.

( ) Profillere monte edilen destek saclar profillerin taĢıma gücünü artırır.

3.

( ) Kesit ölçüleri bakımından profil ile destek sacının uygun ölçülerde olması önemli
değildir.

4.

( ) Dikme profilleri aralığı en çok 2,5 m olmalıdır.

5.

( ) Dikme yükseklikleri en çok 4 m olmalıdır.

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
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC kepenk dikmelerinin montajını
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


PVC kepenklerin dikmeleri ve dikmelerin montajında dikkat edilecek hususlar
ile montaj uygulamaları hakkında piyasa araĢtırması yapınız. Bu konuyu
sınıfınızda tartıĢınız.

2. PVC KEPENK DĠKMELERĠ MONTAJI
2.1. PVC Kepenk Dikmelerinin Montajı
2.1.1. Tanımı
Sarmal PVC kepenklerin hareket doğrultusunu belirleyen dikmelerin, bağlantı
elemanlarıyla yerine bağlanmasına denir.

2.1.2. ÇeĢitleri



Duvara montaj
Kasaya montaj

2.2. Montaj Yapma Kuralları




Duvara montajda montaj yerinin hazır veya uygun olduğuna dikkat edilmelidir.
Montaj yerine uygun bağlantı elemanı kullanılmalıdır.
Montaja ait ölçülere dikkat edilmelidir.

2.3. PVC Kepenk Dikmelerinin Montajının Yapılması
PVC kepenk dikmelerinin montajı aĢağıdaki sıra ile yapılır.

Kepenk dikme montaj yerleri markalanır.
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Resim 2.1: Kepenk dikme montaj yerini duvarda markalama

Resim 2.2: Kepenk dikme montaj yerini kasada markalama



Montaj yerleri hazırlanır.

Resim 2.3: Kepenk dikme montaj yerini hazırlama



Kepenk dikmeleri monte edilir.

Resim 2.4: Kepenk dikmelerini monte etme
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Birinci öğrenme faaliyeti sonunda hazırladığınız PVC kepenk dikmesinin montajını
iĢlem basamaklarına uygun olarak yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Kepenk dikme montaj yerlerini
markalayınız.
 Montaj yerlerini hazırlayınız.
 Kepenk dikmelerini monte ediniz.
 Montaj kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Atölye iĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Metre ve kaleminizi yanınıza alınız.
 ÇalıĢacağınız ortamda iĢ güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Duvar veya kasa üzerine dikme montaj
yerlerini doğru ve anlaĢılır Ģekilde
iĢaretleyiniz.
 Yaptığınız markalamayı kontrol ediniz.
 Özellikle duvara montaj hâlinde
gerekiyorsa tamirat yapınız.
 Kasanın dikme ve kepengi taĢıyabilecek
sağlamlıkta olduğunu kontrol ediniz.
 Gerekirse kasayı güçlendiriniz.
 Montaj elemanlarını hazırlayınız.
 Dikmeyi markalanmıĢ yerde sabit
tutunuz.
 Bir taraftan baĢlayarak montaj
elemanlarının bağlantılarını yapınız
(üstten aĢağıya doğru bağlayınız).
 Dikmelerin diklik kontrolünü yapınız.
 Dikme profilleri üzerinde deformasyon
olup olmadığını kontrol 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.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. PVC sarmal kepenk dikmelerinin montaj yerlerini hazırladınız mı?
2. PVC sarmal kepenk dikmelerinin montaj yerlerini markaladınız mı?
3. PVC dikme profillerini diklik kontrolü yaparak monte ettiniz mi?
4. Dikme profillerinin montajının son kontrolünü yaptınız mı?

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
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.

( ) PVC sarmal kepenk dikmeleri yerine monte edilmeden önce montaj yeri
hazırlanmalıdır.

2.

( ) Dikmeler duvara monte edilemez.

3.

( ) Dikmeler ancak pencere ya da diğer doğrama kasalarına monte edilebilir.

4.

( ) Dikmelerin montaj yerleri önceden iĢaretlenmeli, markalanmalıdır.

5.

( ) Monte edilirken ve montaj tamamlandıktan sonra dikmelerin diklik kontrolleri
yapılmalıdır.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC kepenklerin pano veya çerçevelerini
kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


PVC kepenk pano ve çerçevelerinin yapımında dikkat edilecek hususlar ve
kepenk Ģekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Bu konuyu sınıfınızda tartıĢınız.

3. PVC KEPENK PANOSUNU HAZIRLAMA
3.1. PVC Kepenk Panosu
3.1.1. Tanımı
PVC kepenk profillerinden inĢa edilen, yapıları aydınlatmak için kullanılan pencere ve
kapıları dıĢarıdan kaplayan, PVC kepengin bağımsız açılıp kapanabilen bölümleridir.

3.1.2. ÇeĢitleri




Sabit lamelli panolar
Hareketli lamelli panolar
Sarmal lamelli panolar

3.2. PVC Kepenk Panosunu Hazırlama Kuralları





Sarmal PVC kepenk panoları salınım ve esneme yapmayacak ölçülerde
olmalıdır.
Kepenk ölçülerine uygun kanat profilleri kullanılmalıdır.
Lamel profilleri kanat profillerine uygun seçilmelidir.
Hareketli lamelli kepenklerin hareket aksesuarları profillere uygun olmalıdır.

3.3. PVC Kepenk Panosunun (Çerçevesinin) Hazırlanması
PVC kepenk panosunun (çerçevesinin) hazırlanmasında aĢağıda verilen sıra izlenir.


Kepenk elemanları hazırlanır.
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Resim 3.1: Kepenk sarmal profillerini hazırlama

Resim 3.2 :Kepenkkanat profillerini hazırlama



Sarmal kepenk panosu hazırlanır.

Resim 3.3: Kepenk sarmal panosunu hazırlama



Kepenk çerçevesi hazırlanır.
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Resim 3.4: Kepenk kanadını hazırlama



Alt-üst çıta profilleri çerçeveye monte edilir (hareketli–sabit lamelli kepenkler
için).



Hareket aksesuarları, lamellere ve hareketli lameller, yan çıtalara monte edilir.

Resim 3.5: Kepenk hareket aksesuarlarını lamellere ve hareketli lamelleri yan çıtalara monte
etme

ġekil 3.3: Hareketli lamel profili hazırlama



Sabit lameller yan çıta profillerine ve çerçeveye monte edilir.
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Resim 3.6: Kepenk sabit lamelleri yan çıta profillerine ve çerçeveye monte etme

ġekil 3.4: Sabit lamel profili hazırlama

ġekil 3.5: Sabit ve hareketli lamel kepenk
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ġekil 3.6: Hareketli lamel kepenkdetayı

ġekil 3.7: Sabit lamel kepenk detayı
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Öğretmeninizin vereceği ölçülerde PVC kepenk panosunu iĢlem basamaklarına uygun
olarak hazırlayınız.
ĠĢlem Basamakları














Kepenk elemanlarını hazırlayınız.
Sarmal kepenk panosunu hazırlayınız.
Kepenk çerçevesini hazırlayınız.
Alt-üst çıta profillerini çerçeveye monte
ediniz (Hareketli–sabit lamelli kepenkler
için).
 Hareket aksesuarlarını lamellere ve
hareketli lamelleri yan çıtalara monte
ediniz.
 Sabit lamelleri yan çıta profillerine ve
çerçeveye monte ediniz.
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Öneriler
Kanat profillerini hazırlayınız.
Lamel profillerini hazırlayınız.
Çıta profillerini hazırlayınız.
Kanat profillerini hazırlayınız.
Sarmal kepenk profillerini hazırlayınız.
Sarmal kepenk profillerinden ölçülere
uygun kesiniz.
Kesilen profilleri doğru olarak
kenetlenme tırnaklarından birleĢtiriniz.
Montajı yapılmıĢ sarmal silindirine pano
montajını yapınız.
Dikmeye montajından önce sarmal
motorunun çalıĢmasını kontrol ediniz.
Problem yoksa panoyu dikme kanalına
geçiriniz.
Ölçüsündeki profilleri kepenk Ģekline
uygun kaynakla birleĢtiriniz.
Çerçeveyi ve gönyesini kontrol ederek
hazırlayınız.
Kepenk kanat ölçüsüne göre alt-üst çıta
ölçüsünü itina ile alınız.
Çıta profilini montaj Ģekline uygun
kesiniz.
Montajın kontrolünü yapınız.
Hareket aksesuarını, çalıĢmasına uygun
lamellere itina ile monte ediniz.
Aksesuar montaj kontrolünü yapınız.
Lamelleri karĢılıklı yan çıta profillerine
monte ediniz.
YerleĢtirdiğiniz lamellerin kontrolünü
yapınız.
Lamel yerleĢtirmesi tamamlandıktan
sonra çıtaları monte ediniz.
Çıta montajlarından sonra kepenk
geçirgenliğini kontrol ediniz.

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.

Sarmal kepenk lamel profillerini hazırladınız mı?

2.

Sarmal kepenk panosunu hazırladınız mı?

3.

Kepenk çerçevesini hazırladınız mı?

4.

Hareketli lamelli kepenk alt-üst çıta profillerini çerçeveye monte
ettiniz mi?

5.

Sabit lamelli kepenk alt-üst çıta profillerini çerçeveye monte ettiniz
mi?

6.

Hareketli lamellerin hareket aksesuarlarını lamellere monte ettiniz
mi?

7.

Hareketli lamelleri yan çıtalara monte ettiniz mi?

8.

Sabit lamelleri yan çıtalara monte ettiniz mi?

9.

Yan çıtalara monte edilmiĢ sabit lamelleri çıtalarıyla çerçeveye
monte ettiniz 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
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise
Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

( ) Sarmal pano çerçeve ölçüleri en çok olmalıdır.
( ) Kepenk kanat ölçüleri en çok olmalıdır.
( ) Kepenk kanatları sadece sabit lamelli olarak imal edilebilir.
( ) Kepenk kanatları hareketli lamelli olarak da imal edilebilir.
( ) Kepenkler binalarda pencere ve camlı bölmelerin iç kısmına monte edilir.
( ) Kepenkler sadece pencere ve camlı cepheleri korumakla kalmaz yapılara güzel bir
görünüm sağlar.

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–4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4
AMAÇ
Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC kepenk pano ve kanatlarının
montajını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


PVC kepenk pano ve kanatlarının montajının yapımında dikkat edilecek
hususlar ve uygulamalar ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Bu konuyu sınıfınızda
tartıĢınız.

4. PVC KEPENK PANOSU MONTAJI
4.1. Montaj Yapma Kuralları




Montaj yerine uygun aksesuar kullanılmalıdır.
Kanat büyüklüğüne göre montaj aksesuar sayıları belirlenmelidir.
Kepenk pano ve kanadının rahat çalıĢabilmesi için montajın tam ölçülerde
olmasına önem gösterilmelidir.

4.2. PVC Kepenk Panosunun Montajının Yapılması
PVC Kepenk panosunun montajı aĢağıda verilen iĢ sırası takip edilerek yapılır.


Kepenk çerçevesinin montaj yerleri markalanır.
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Resim 4.1: Kepenk çerçevesinin montaj yerlerini markalama



Kepenk panosu monte edilir.

Resim 4.2: Kepenk panosunu monte etme



Montaj kontrolü yapılır.

Resim 4.3: Kepenk panosunun montaj kontrolü
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üçüncü öğrenme faaliyeti sonunda hazırladığınız PVC kepenk panosunun montajını
iĢlem basamaklarına uygun olarak yapınız.
ĠĢlem Basamakları

 Kepenk çerçevesinin montaj yerlerini
markalayınız.
 Kepenk panosunu monte ediniz.
 Montaj kontrolünü yapınız.

Öneriler
 Atölye iĢ kıyafetinizi giyiniz.
 Metre ve kaleminizi yanınıza alınız.
 ÇalıĢacağınız ortamda iĢ güvenliği
tedbirlerini alınız.
 Duvar veya kasa üzerine dikme montaj
yerlerini doğru ve anlaĢılır Ģekilde
iĢaretleyiniz.
 Yaptığınız markalamayı kontrol ediniz.
 Özellikle duvara montaj yapılması
gerekiyorsa tamirat yapınız.
 Kasanın dikme ve kepengi taĢıyabilecek
sağlamlıkta olduğunu kontrol ediniz.
 Gerekirse kasayı güçlendiriniz.
 Kanat dikliğini kontrol ediniz.
 Kepenk kanadının açılıp kapanmasını
kontrol 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.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kepenk aksesuar seçimini yaptınız mı?
2. Uygun aksesuarları hazırladınız mı?
3. Kepenk menteĢelerinin montajını yaptınız mı?
4. Kepenk ispanyoletinin montajını yaptınız mı?
5. Kepenk ispanyolet karĢılığının montajını yaptınız mı?
6. Kepenk kollarının montajını yaptınız mı?

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
AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D,
yanlıĢ ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.

( ) Kanatlar pencere kasalarına ve duvara monte edilebilir.
( ) Kanatlar monte edilmeden önce yerleri iĢaretlenmeli, markalanmalıdır.
( ) Kanatların montajı tamamlandığı zaman açılıp kapanma durumunda kontrolü
yapılmalıdır.
( ) Kepenkler iki kanatlı ve çok kanatlı yapılabilir.

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
Ölçüleri 140/160 cm olarak verilen bir PVC kepengi yapınız.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Yerinde veya projeden kepenk ölçülerini aldınız mı?
2. Kepenk Ģeklini belirlediniz mi?
3. Kepenk dikme profilleri hazırladınız mı?
4. Kepenk destek sacları hazırladınız mı?
5. Kepenk destek saclarını markaladınız mı?
6. Kepenk profillerini markaladınız mı?
7. Kepenk profillerini kestiniz mi?
8. Kepenk destek saclarını kestiniz mi?
9. Kepenk destek saclarını profile monte ettiniz mi?
10. Kepenk dikmelerinin montaj yerlerini markaladınız mı?
11. Kepenk dikmelerini monte ettiniz mi?
12. Kepenk dikmelerinin montaj kontrolünü yaptınız mı?
13. Kepenk sarmal elemanlarını hazırladınız mı?
14. Kepenk kanat elemanlarını hazırladınız mı?
15. Kepenk sarmal panolarını hazırladınız mı?
16. Kepenk kanadını hazırladınız mı?
17. Hareketli alt-üst lamelleri kanada monte ettiniz mi?
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Evet

Hayır

18. Sabit lamelleri kanada monte ettiniz mi?
19. Hareketli lamellere hareket aksesuarlarını monte ettiniz mi?
20. Hareketli lamelleri yan çıta profillerine monte ettiniz mi?
21. Sabit lamelleri yan çıta profillerine monte ettiniz mi?
22. Lamelleri kanada monte ettiniz mi?
23. Kepenk montaj yerini markaladınız mı?
24. Kepenk panosunu monte ettiniz mi?
25. Montaj kontrolü yaptınız mı?

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
Doğru

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

Doğru
YanlıĢ
YanlıĢ
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6

Doğru
Doğru
YanlıĢ
Doğru
YanlıĢ
Doğru

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4

Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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