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Makine Teknolojisi

DAL/MESLEK

Mermer ĠĢleme

MODÜLÜN ADI

Sanayi Mozaiği Montajı

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül sanayi mozaiğinin montajını yapma becerisinin
kazandırıldığı öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖN KOġUL

Mozaik eskitme modülünü almıĢ olmak

YETERLĠK

Mozaik montajı yapmak
Genel Amaç
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, her türlü mozaik
parçalarını
kullanarak
sanayi
mozaik
montajı
yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI
Amaçlar
1. Ġstenilen ebatlara göre sanayi mozaik montajı için
hazırlık yapabileceksiniz.
2. Sanayi mozaik montajını yapabileceksiniz.
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Atölye, sınıf
Donanım: File, mozaik yapıĢtırıcıları, kerpetenler, fırçalar,
rulolar, kumpaslar

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.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Ġç ve dıĢ mekânların dekorasyonunda antik çağlardan beri mozaik kullanılmaktadır.
Genellikle lüks bir malzeme olarak kabul edilen mozaikler geliĢen teknoljiye paralel olarak
bu özelliğini artık kaybetme noktasına gelmiĢtir. Çünkü mermer sektörüne bağlı olarak
yürütülen mozaik çaIıĢmalarında son yıllarda büyük artıĢlar meydana gelmiĢtir. Dekoratif
özelliği ve sanatsal albenisinden dolayı mozaik kullanımı ve imalatı her geçen gün daha da
artmaktadır.
Mozaik imalatı sanayi mozaiği ve bir desene bağlı olarak yapılan sanatsal tasarım
mozaikler üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Kullanım amacına ve isteğe bağlı olarak her iki mozaik
cinsi ayrı ayrı kullanılabileceği gibi beraberce de kullanılmaktadır.
Mozaik imalatı antik çağlardan beri hemen hemen aynı yöntemleri kullanarak
yapılmaktadır. Bu yöntemlerin baĢlıcaları direkt ve indirekt yöntemdir. Direkt yöntemde
mozaik çalıĢması kullanılacağı yüzeyde yapılırken indirekt yöntemde ise geçici olarak bir
yüzeye yapıĢtırılmakta ve kalıcı olarak döĢeneceği yere sonradan taĢınarak montajı
yapılmaktadır.
Mozaik imalatında her türlü doğal taĢ malzemeler kullanılırken daha çok renkli
materyaller tercih edilmektedir.
Sizlerin de bu modüldeki öğretim faaliyetleri sonucunda kazanacağınız bilgi, beceri ve
yeterliklerle bir sanatçı titizliği ile değiĢik mozaik eserleri ortaya çıkarabileceğinizi ümit
ediyoruz. Bu zevkli ve eğlenceli sanat dalında baĢarılı olmanız sizin ilgi ve kaabiliyetinize
bağlı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Mermer mozaik montajı malzemelerini tanıyarak istenilen ebatlara ve desene göre
sanayi mozaik montajı için hazırlık yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki iĢletmelerde sanayi mozaik montajı için ne gibi hazırlıklar
yapılıyor inceleyiniz. Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet üzerinden
gerekli çalıĢmaları yaparak rapor hâline getiriniz. HazırlamıĢ olduğunuz raporu
sınıfta sununuz.

1. MERMER MOZAĠKLERĠ VE MONTAJ
MALZEMELERĠ
Küçük, birbirinden farklı, üç boyutlu parçaları bir yüzey üzerinde yanyana getirerek
resim veya çeĢitli modeller oluĢturma tekniğine ve ortaya çıkan esere mozaik denir. Parçacık
olarak mermerden seramiğe, ahĢaptan cama kadar çok çeĢitte, Ģekilde ve büyüklükte
malzeme bir arada kullanılabilmektedir.
ÇeĢitli tekniklerle imal edilen mozaikler ancak kullanım yerinde son Ģeklini alır.
Mozaikler tasarlanırken ve imal edilirken montaj tekniği dikkate alınmalıdır. Ġlk olarak 5000
yıl önce Sümerler tarafından ev duvarlarına batırdıkları çömlek parçalarıyla keĢfedilen bu
teknik günümüzde üç biçimde uygulanmaktadır. Bunlar :


Direkt teknik:

Bu teknik ile yapılan bir mozaik çalıĢmasında uygulama yeri, bir zemin veya duvar
olabilir. Mozaik çalıĢması yapılacak alan direkt olarak bağlayıcı malzeme ile sıvanır. Bu
çimento bileĢimli bir harç olabilir. Daha sonra mozaik taneleri bu harç üzerine tutturulmak
suretiyle mozaik oluĢturulur. Derz aralıkları da doldurulduktan sonra yüzey, ıslak bir bez
veya sünger ile temizlenerek iĢlem tamamlanır.
 Ġndirekt teknik:
Ġndirekt teknik ile yapılan mozaiklerin montajı ise direkt tekniğe göre biraz daha
farklıdır. Bu teknikle yapılan mozaiklerin montajı da farklılıklar gösterir. Örneğin, bir duvara
pano Ģeklinde yerleĢtirilecek olan bir mozaik tablo, öncelikle bir mermer plaka üzerine
yapıĢtırılmalıdır. Daha sonra derz araları uygun bir bağlayıcı ve yapıĢtırıcı ile doldurulur ve
gerekiyorsa silim iĢlemi yapılır. Ġsteğe göre yine mermerden bir çerçeve yapılabilir. Mermer
3

plaka olduğu gibi duvara yerleĢtirilerek etrafı yine mermer mozaikler veya diğer dekorasyon
malzemeleri ile tamamlanır.
Yine file üzerine geçici olarak yapıĢtırılan indirekt teknikle yapılmıĢ sanayi mozaikleri
de alt yüzeyindeki file ile beraber kullanım yerine yapıĢtırılır. Bu aĢamada, file ile yapıĢtırıcı
madde veya duvar arasında olumsuz bir reaksiyon olmamalıdır. Aksi takdirde, belirli bir süre
sonra mozaikten kopma ve ayrılmalar ortaya çıkacaktır. YapıĢtırma iĢleminden sonra derz
boĢlukları doldurularak iĢlem tamamlanır.
 Ankrajlı montaj:
Ankrajlı montajda yine mozaik mermer, bir zemin üzerine yapıĢtırılıp derz aralıkları
doldurulur. Büyük boyutlu uygulamalarda belirli ölçülerde ayrı ayrı yapılan mozaik parçaları
montaj sırasında birleĢtirilir.

1.1. File ve Özellikleri
Fileler, üzerine mozaiklerin yapıĢtırıldığı çeĢitli sıklıkta gözenekli yapıda
malzemelerdir. Kırılgan, damarlı ve değerli mermerlerin dayanımını artırmak için de bu
mermerlerin arkasına fileler yapıĢtırılmak suretiyle kullanılmaktadır. Genelde 30 ile 33 cm
arası eninde ve 300 metre uzunluğunda rulolar Ģeklinde üretilmektedir. Ağırlıkları 165 g/m²
ve 75 g/m² arasında imalat eni ve boyuna göre değiĢmektedir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Fileler

1.1.1. Kulanım ġekline Göre, Sıklık ve Seyreklik
Kullanım Ģekline göre file aralıkları farklı olabilir. Büyük ölçülerdeki mozaiklerin
yapıĢtırılması için seyrek fileler, küçük ölçülerdeki uygulamalar için daha sık fileler
kullanılır. Fiberglas fileler, hem delik göz açıklığı ile hem de gramajı ile tercihe göre
kullanılır. Delik göz açıklığı 1.5x1.5, 2.5x2.5, 2.5x3, 3x3, 4x4 ve 5x5 mm olmak üzere 45,
55, 60, 75 ve 100 g/m² gramajlarda bulunmaktadır. Resim 1.2’de değiĢik sıklıktaki file
çeĢitleri görülmektedir.
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Resim 1.2: Farklı sıklıktaki file çeĢitleri

1.1.2. Filenin Dayanıklılığı
Kullanılacak filenin dayanımı çok önemlidir. Kalitesi düĢük ve dayanıksız fileler
kullanıldığında nakliye ve montaj sırasında problemlerle karĢılaĢılabilmektedir. Filedeki
yırtılmalar ve deformasyonlar taĢların yerinden ayrılmasına ve ölçü bozukluklarına neden
olmaktadır.

1.2. Mermer Mozaik YapıĢtırıcıları
Mozaikler file üzerine yapıĢtırılmadan önce ayrı bir benzer zemin üzerinde test
edilmelidir. YapıĢtırıcının uygunluğunu onaylamak için 24-48 saat arasında bir bekleme
süresi gereklidir. Burada kullanılan yapıĢtırıcıların esas görevi, desenin üzerine taĢların
yerleĢtirilmesi ve montaj yerine gelinceye kadar desen üzerindeki taĢların düĢmesini
önlemektir. Bu amaca uygun su bazlı yapıĢtırıcı maddeler özellikle duvar mozaiklerinde
tercih edilmelidir. YapıĢtırıcıların, mozaiklerin sağlamlığı ve montajı sırasında önemli bir
rolü yoktur. Mozaiklerin esas sağlamlaĢtırılması montaj aĢamasında yani kullanım yerinde
harç veya fayans yapıĢtırıcıları ile sağlanmaktadır.
YapıĢtırıcıların kullanım yerine göre seçiminde göz önünde bulundurulması gereken
bazı kriterleri Ģu Ģekilde sıralak mümkündür:






YapıĢtırıcının hangi alanda hangi ürün için kulanılacağı
YapıĢtırıcının uygulanacağı yüzeyin özellikleri
Kullanılacak yapıĢtırıcının yapıĢma zamanı, ıslak ya da sıcak olarak
uygulanması
YapıĢtırıcının kullanımdan önce saklanacağı süre (raf ömrü)
YapıĢtırıcının neme karĢı dayanıklılığını artıracak özel katkılar

1.2.1. Su Bazlı YapıĢtırıcılar
Su bazlı yapıĢtırıcılar ağaç tutkalının biraz daha geliĢtirilmiĢ hâlidir. Renkleri
beyazdır. Tüketim miktarı 250-300 g/m2, yoğunlukları 1,2 kg/Ɩ civarındadır. Isı dayanımı
zamanında ısıtmalı yüzeylerde 60 °C’ye kadardır. 0 °C’nin altındaki sıcaklıklarda
depolanmamalıdır. Raf ömrü oda sıcaklığında 6 ay kadardır. YapıĢtırıcı uygulaması elle,
fırça ve rulo ile olabilir. YapıĢtırıcı kuruduğu zaman Ģeffaf bir görüntü alır. Bu yapıĢtırıcılar
kullanıldıktan sonra suyla temas ettirilmemelidir (Resim 1.3).
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Resim 1.3: Su bazlı yapıĢtırıcılar

1.2.2. Polimer Bazlı YapıĢtırıcılar
Polimer esaslı endüstriyel yapıĢtırıcıların kullanım alanı oldukça geniĢtir. Bu tür
yapıĢtırıcıların kullanım yüzeyi kir, pas ve yağdan arındırılmıĢ olmalıdır. Kullanımdan sonra
kuruduğunda ĢeffaflaĢır, bakteriyolojik etkilere dayanıklıdır, küflenmez, kıĢ ve yaz Ģartlarına
uygundur, su ve neme karĢı dayanıklıdır.
Mermer file yapıĢtırıcısı polimer esaslı, tek komponentli, solvent içeren bir
yapıĢtırıcıdır. Soğuk uygulamalarda kuvvetli yapıĢma elde edilmekle beraber, 70°C ısı
uygulamak sureti ile daha kuvvetli ve ısıya dayanıklı yapıĢma elde edilir. Mermer file
yapıĢtırıcısı kuruduktan sonra su ile çözülmez (Resim 1.4).

Resim 1.4: Polimer bazlı yapıĢtırıcı


Özellikleri:
Renk
Tüketim
Kuruma süresi
Özgül ağırlık
Viskozite
Depolama
Ambalaj

: ġeffaf
: Uygulama Ģekline göre değiĢir. 40-60 m2/litre
:15 dakika
: 0,84 ±0,02
: 2000 ± 200 mpa- (20°C)
: +5°C ile +30°C arasında l yıl
:17 litre
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 Kullanım Ģekli
YapıĢtırılacak mermer veya doğal taĢlar kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey yağ ve
benzeri malzemelerden arınmıĢ olmalıdır. Tasarımı tamamlanmıĢ mermer ve doğal taĢların
üzerine file yerleĢtirilir. Fırça veya rulo ile yapıĢtırıcı uygulanır. Yarı otomatik makinelerde
yapıĢtırıcıyı merdane yardımı ile uygulamak mümkündür. Hava basıncı ile delikli
merdaneden aktarma yapan makinelerde kullanılmamalıdır. YapıĢtırıcı geriye dönüĢü
mümkün olmayan reaksiyon ile kürlendiğinden kurumuĢ yapıĢtıncının tiner veya benzeri
çözücüler ile çözülmesi mümkün değildir. Daha kuvvetli yapıĢma istenen durumlarda
yapıĢtırıcı film 70 °C’ye ısıtılarak aktive edilmelidir. YapıĢtırıcı film 10-15 dakika içinde
kurur, 70-90°C'lik ısıtma sureti ile bu süre 3 dakikaya indirilebilir.
Uygulama alanında havalandırma sistemi bulunmalıdır. Uygulayıcının eldiven
giymesi tavsiye edilir. Uygulamada kullanılan tüm alet ve malzemelerin, yapıĢtırıcı
kurumadan aktif olarak temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde bir daha kullanılamaz duruma
gelirler.
Polimer yapıĢtırıcılar petrol türevli yapıĢtırıcılar olduğu için su bazlı yapıĢtırıcılara
göre daha az kullanılır. Çevre ve insan sağlığı bakımından su bazlı yapıĢtırıcılar
kullanılmalıdır. Su bazlı yapıĢtırıcıların genelde en önemli avantajı polimer bazlı
yapıĢtırıcılara göre koku seviyesinin daha düĢük olması ve yanıcı olmamasıdır. Ayrıca
polimer bazlı yapıĢtırıcıların temizliklerinde kullanım zorlukları yaĢanır. Su bazlı
yapıĢtırıcılar taĢıyıcı olarak kullanılan suyun buharlaĢmasıyla kururken polimer bazlı
yapıĢtırıcıların kuruması buharlaĢma ve kimyasal reaksiyon süreciyle oluĢur.

1.3. El Aletlerinin Tanıtımı ve Kullanımı
1.3.1. Kerpetenlerin Tanıtımı ve Kullanımı
Mermer taĢların desene göre istenilen Ģekillerde kesilip Ģekillendirilmesi için kerpeten
kullanılır. Piyasada değiĢik Ģekillerde kerpetenler mevcuttur. Ağız kısmına sert maden uç
kaynatılması sureti ile dayanımlarını artırmak mümkündür.

1.3.1.1. Kol Uzunluklarına Göre Kerpetenler
Mermer taĢların kesilip Ģekillendirilmesi için kol uzunlukları farklı kerpetenler
kullanılabilir (Resim 1.5).

Resim 1.5: ÇeĢitli kol uzunluklarındaki kerpetenler
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1.3.1.2. Ağız Yapısına Göre
Kerpetenlerin ağız kısımları kullanılacak yerin özelliğine göre farklı biçimde imal
edilir. Mermer taĢların kırılmasında genellikle dar ağız yapılı betoncu kerpeteni dediğimiz
kerpetenler daha sıklıkla kullanılır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Farklı ağız yapılı kerpetenler

1.3.2. Rulo ve Fırçalar
Mozaik taĢların filelere montajı için yapıĢtırıcının sürülme iĢlemi rulo ve fırçalar
yardımıyla yapılır (Resim 1.7).

Resim 1.7: Rulo ve çeĢitli boylarda fırçalar

8

1.3.3. Ölçü Aletleri
1.3.3.1. Metreler
Uzunluk ölçme iĢlerinde kullanılan aletlere metre denir. Üzerlerinde mm, cm ve metre
gibi taksimatlar bulunur. AhĢaptan ya da metalden yapılır. Çubuk metre, katlanır metre ve
çelik Ģerit metre gibi çeĢitlerde piyasada bulunur. Resim 1.8’de metre çeĢitleri
görülmektedir.

Resim 1.8: ÇeĢitli metreler

1.3.3.2. Ġletkiler
0o – 180o arasındaki açıların iĢaretlenerek çizilmesi veya ölçülmesi amacıyla kullanılır
(Resim 1.9). DeğiĢik biçimlerde saydam, yarı saydam ve renkli plastikten yapılır.

Resim 1.9: ÇeĢitli iletkiler
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1.3.3.3. Pergel ve Gönyeler
Dairelerin ve dairesel yayların çizilmesinde kullanılan pergel çeĢitlerini kullanım
yerlerine göre Ģöyle sıramak mümkündür:

Dairelerin ve dairesel yayların çizilmesinde daire pergelleri

Küçük çaptaki dairelerin çizilmesinde, küçük daire pergelleri

Ölçülerin cetvel kullanılmadan bir çizimden diğerine taĢınmasında,
iĢaretlenmesinde ve bölünmesinde ölçü pergelleri

Yarıçapı çok küçük dairelerin çizilmesinde nokta pergelleri

Yarıçapı çok büyük olan dairelerin çizilmesinde çubuklu pergeller (Resim 1.10)

Resim 1.10: Pergel takımı

Belirli açılarda, çeĢitli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde
iĢaretlenmesinde, yüzey düzgünlüğü, köĢe kontrolü ve markalama
kullanılır. Standart gönyeler, 45o ve 30o/60o olmak üzere iki çeĢittir.
ve çeĢitli renklerde yarı saydam plastik malzemelerden yapılırlar.
çeĢitleri görülmektedir.

Resim 1.11: Standart Gönyeler
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ve istenilen açıların
iĢlerinde de gönyeler
AhĢap, metal, saydam
Resim 1.11’de gönye

1.3.3.4. Eğri Cetveli (Pistole)
Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin çizilmesinde kullanılan cetvellerdir. Resim
1.12’de pistole takımı ve kullanımı görülmektedir.

Resim 1.13: Eğri cetveli (pistole)

1.3.3.5. Kumpaslar
Ayarlanabilen bölüntülü ölçü aletlerindendir. Uzunluk ölçülerini; iç çap, dıĢ çap,
derinlik ve kanal gibi mesafeleri ölçme iĢlemlerinde kullanılır. Resim 1.13 ve 1.14’te
kumpas çeĢitleri görülmektedir. Kumpaslarla ilgili bilgiler, 10. sınıf alan ortak
modüllerinden “Temel El ĠĢlemleri Yapmak” modülünde ayrıntılı olarak verilmiĢtir.

Resim 1.14: Kumpas kısımları
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Resim 1.15: Dijital kumpas

1.4. Mermer Mozaik Desenlerini Uygulamada Kullanılan
Malzemelerin Tanıtımı
1.4.1. Desenlerin Seçimi ve Masaya Montajı
Sanayi tipi mozaikler, sanatsal tasarımdan ziyade yer ve duvar kaplamaları için imal
edilir. Bu nedenle mermer ve diğer doğal taĢların yerine, döĢeme ve kaplamada dekorasyon
amaçlı olarak kullanılmaktadır. Kullanım özelliği nedeniyle sanatsal mozaiklere nazaran
daha büyük alanlarda uygulanır. Mesela, bir binanın zemin veya duvarlarının tamamı bu
Ģekilde dekore edilebilir. Sanayi mozaiği hiçbir zaman sanatsal tasarım mozaikten ayrı
olarak düĢünülemez ve uygulanamaz. Ġkisinin birbirini tamamlayıcı bir Ģekilde kullanılması
gerek süsleme gerekse dekoratif görünüĢ açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bir sanatsal mozaik belirli boyutlarda yapılabilirken bu boyutlar sanayi mozaiği için
sınırsızdır. Çünkü standart olarak 30.5x30.5 cm ebatlı olarak kalıplanan mozaiklerden,
istenildiği kadarı yan yana veya üst üste getirilmek suretiyle büyük alanlar kaplanabilir.
Kalıp kullanmadan desen üzerine çalıĢacağımız mozaiklerde öncelikle deseni seçip masa
üzerine sabitlememiz gerekir.

1.4.2. Naylonların Seçimi ve Montajı
Mozaik oluĢturma sırasında taĢların desene yapıĢmaması için naylon kullanılır. Bu
naylon genellikle jelatin Ģeklinde ince ve Ģeffaftır. ġeffaf olmasının nedeni taĢların
yapıĢtırılması sırasında desenin rahat görülebilmesini sağlamaktır. Naylon, desen üzerine
gelecek Ģekilde kaymaları önlemek için masaya sabitlenmelidir.

1.4.3. Filenin Montajı
Desen ve naylon montajından sonra desen büyüklüğüne göre file seçimi yapılır. Daha
sonra file naylon üzerine kenarlardan yapıĢtırıcı bant yarımıyla yapıĢtırılır. Son iĢlem olarak
taĢların yapıĢtırılmasına geçilir.
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1.5. Mozaik Kalıbı Seçimi ve Kullanımı
Sanayi tipi mozaiklerin oluĢturulmasında çok çeĢitli kalıplar kullanılır. Bu kalıplar
genellikle lastik türü malzemelerden yapılır. Standart kalıplar piyasadan kolaylıkla temin
edilebilir. Standart kalıplar dıĢında özel kalıplar istenirse bu kalıplar özel sipariĢle yaptırılıp
isteğe bağlı kullanılabilir.

1.5.1. Standart Kalıplar
Piyasada standart ölçülerde bulunabilecek kalıpları mozaik ölçüsüne göre 0,6x0,6 –
1x1 - 1,5x1,5 - 2,3x2,3 - 2,6x2,6 - 3,1x3,1 - 4,8x4,8 cm ölçülerinde sıralamak mümkündür.
Sözü edilen ölçüler mozaik parçacıklarının ölçüsünü belirtmektedir.

1.5.1.1. 0,6 - 1 - 1,5 - 2,3 - 2,6 - 3,1 - 4,8 cm’lik kalıplar
AĢağıdaki resimlerde sol tarafta kalıplar, sağ tarafta da bu kalıpla oluĢturulmuĢ çeĢitli
mermer mozaikler görülmektedir.

Resim 1.16: 0,6x0,6 cm kalıp ve mozaiği

Resim 1.17: 1x1cm kalıp ve mozaiği
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Resim 1.18: 1,5x1,5 – 31,2 cm kalıp ve mozaiği

Resim 1.19: 2,3x2,3 cm kalıp ve mozaiği

Resim 1.20: 2,6x2,6 cm kalıp ve mozaiği
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Resim 1.21: 3,1x3,1 - 30 cm kalıp ve mozaiği

Resim 1.22: 4,8x4,8 -30 cm kalıp ve mozaiği

1.5.1.2. 4,8 cm’den Büyük Kalıplar
Kare ölçüsü 4,8x4,8 cm’den büyük olan kalıplar ve bunlarla elde edilmiĢ sanayi
mozaiklerini Ģu Ģekilde sıramak mümkündür.


5x5 cm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.23: 5x5 cm kalıp ve mozaiği
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10x10 cm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.24: 10x10cm kalıp ve mozaiği

1.5.1.3. Üçgen ve Çokgen Kalıplar
Kullanım yerine ve dekorasyonun özelliğine göre üçgen ve çokgen olarak da sanayi
mozaiği imal edilmektedir. Bunalar sade veya değiĢik kompozisyonlarda dekorasyon amaçlı
kullanılabilir. Üçgen parçalar ayrıca Resim 1.28’deki gibi bordür olarak da
kullanılabilmektedir. Resim 1.24 ile 1.28 arasında üçgen ve çokgen kesilmiĢ mozaikleri ve
bunların montajında kullanılan kalıplar görülmektedir.

Resim 1.25: 48,75 mm altıgen kalıp
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Resim 1.26: 23 mm altıgen kalıp

Resim 1.27: 23 mm baklava dilimi kalıp

Resim 1.28: Üçgen kalıp ve mozaiği
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Resim 1.29: Bordür üçgen kalıp ve mozaiği

1.5.2. Özel Hazırlanan Kalıplar
Mimar veya dekoratörün dizaynına uygun olarak özel hazırlanan kalıplarla değiĢik
kompozisyonlar elde etmek mümkündür. Bu kompozisyonlar tek tipte kesilmiĢ taĢlarla
uygulanabileceği gibi birden fazla biçimde ve renkte kesilmiĢ taĢların kalıbın imalatını
gerçekleĢtirerek uygulanması sağlanabilir.

1.5.2.1. Standart ġekilli Kalıplar
Kare, dikdörtgen gibi standart Ģekilli taĢlarla oluĢturulan kalıplardır.


23 X 48,75 mm’lik kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.30: 23 X 48,75 mm kalıp ve mozaiği
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15x32 mm’lik kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.31: 15x32 mm kalıp ve mozaiği



10x20 mm’lik kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.32: 10x20 mm kalıp ve mozaiği



23x48 ve 23x23 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.33: 23x48,23x23 mm kalıp ve mozaiği
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15x32 ve- 15x15 mm’lik kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.34: 15x32 - 15x15 mm kalıp ve mozaiği



48,75x100 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.35: 48,75x100 mm kalıp ve mozaiği



40x70 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.36: 40x70 mm kalıp ve mozaiği
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31x74 - 31x100 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.37: 31x74 - 31x100 mm kalıp ve mozaiği



23x48,75 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.38: 23x48,75 mm kalıp ve mozaiği



10x30 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.39: 10x30 mm kalıp ve mozaiği
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48,75x48,75 - 20x20 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.40: 48,75x48,75 - 20x20 mm kalıp ve mozaiği



48,75x48,75 - 10x10 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.41: 48,75x48,75 - 10x10 mm kalıp ve mozaiği



15x32 - 15x15 – 32x32 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.42: 15x32 -15x15- 32x32 mm kalıp ve mozaiği
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23 x 48,75 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.43: 23 x 48,75 mm kalıp ve mozaiği



15x48,7 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.44: 15x48,7 mm kalıp ve mozaiği



9x31 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.45: 9x31 mm kalıp ve mozaiği
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23x48,75 - 10x10 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.46: 23x48,75 - 10x10 mm kalıp ve mozaiği



23x23 - 23x74 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.47: 23x23 - 23x74 mm kalıp ve mozaiği



15x48 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.48: 15x48 mm kalıp ve mozaiği
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48,75x48,75-15x15 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.49: 48,75x48,75-15x15 mm kalıp ve mozaiği



30x62 mm kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.50: 30x62 mm kalıp ve mozaiği



48,75x48,75- 48,75x100- 100x100- 100x151 mm ölçülü taĢlardan oluĢan
kalıp ve mozaik örneği

Resim 1.51: 48,75x48,75- 48,75x100- 100x100- 100x151 mm kalıp ve mozaiği
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1.5.2.2. Standart Olmayan ġekilli Kalıplar
Kullanım yerine göre mermer-traverten taĢları değiĢik biçimlerde dizayn ederek çok
güzel desenler oluĢturulabiliriz. Bu desenleri desenatörün sınırsız hayal gücüne göre
çoğaltmak mümkündür. OluĢturulan bu desenlere göre kalıp imal edilebilir. Kalıbın
yapılabilmesi için doğal olarak seri üretimin olması gereklidir. Bu Ģekilde standart olmayan
Ģekilli desenlere uygun kalıplar ve oluĢturulan mozaik resimleri 1.51 ile 1.60 arasında
verilmiĢtir.

Üçgen, dikdörtgen ve baklava dilimi ile oluĢturulan kalıp ve mozaiği

Resim 1.52: Üçgen, dikdörtgen ve baklava dilimi ile oluĢturulan kalıp ve mozaiği



Paledyen kalıbı ve mozaiği

Resim 1.53: Poledyen kalıp ve mozaiği



Çubuk derzsiz 26 mm kalıp ve mozaiği

Resim 1.54: 26 mm çubuk derzsiz kalıp ve mozaiği
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48,75x48,75 kare ve 42 mm paralel kenar parçalardan oluĢmuĢ kalıp ve
mozaiği

Resim 1.55: 48,75x48,75-42 mm kalıp ve mozaiği



Üçgen, dikdörtgen, kare ve parelelkenar parçalardan oluĢmuĢ kalıp ve
mozaiği

Resim 1.56: Üçgen, dikdörtgen, kare ve parelelkenar parçalardan oluĢmuĢ kalıp ve mozaiği



Bordür çeĢitleri

Yer ve duvar döĢemelerinin etrafındaki Ģeritleri oluĢturan bordürlerin kompozisyonu
tamamlamada önemli bir etkisi vardır. DeğiĢik renk ve biçimlerde genellikle traverten türü
taĢlardan oluĢturulan bordürler için de seri üretimlerde kalıp tasarımları yapılarak imalatı
gerçekleĢtirilir. Bordür içi tasarımları tasarımcının hayal gücüne bağlı olarak oluĢturulabilir.
Resim 1.56 ile 1.58 arasında bördür çeĢitleri ve bunlar için tasarlanmıĢ kalıp örnekleri
görülmektedir.
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Resim 1.57: 50x50 mm bordür kalıbı ve örneği

Resim 1.58: 25x25 mm bordür kalıbı ve örneği

Resim 1.59: Bordür kalıbı ve örneği
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48,75x48,75 - 15x15 mm parçalardan oluĢmuĢ kalıp ve mozaiği

Resim 1.60: 48,75x48,75 - 15x15 mm



48,75x48,75 - 10x10 mm parçalardan oluĢmuĢ kalıp ve mozaiği

Resim 1.61: 48,75x48,75 - 10x10 mm
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Model yapım resmi için sanayi mozaiği montajına hazırlık yapınız.

Mozaik kalıbı ve mozaiği (23x48,23x23 mm)

IĢlem Basamakları

Öneriler

 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Sanayi mozaiği montajı hazırlığı
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
yapınız.
baĢlamayınız.

 Kullanılan malzemeleri hazırlayınız.

 Mozaik büyüklüğüne göre file seçimi
yapınız.
 Mozaiklerin fileye yapıĢtırılması için su
bazlı yapıĢtırıcıları tercih ediniz.
 Mozaik yapımında kullanacağımız el
aletlerini eksiksiz temin ediniz.
 TaĢların kırılması için uzun saplı ve uçları
sertleĢtirilmiĢ kerpeten tercih ediniz.

 Mozaik kalıbı seçimi yapınız.

 Uygulama yerine uygun mozaik kalıbı
seçiniz.
 Mozaik
kalıplarının
temiz
fazla
yıpranmamıĢ olmasına dikkat ediniz.
 Mevcut kalıplara göre taĢ seçimini yapınız
(23x48,23x23 mm).
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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

Değerlendirme Ölçütleri
Evet Hayır
Ġlk önce iĢ önlüğü veya iĢ elbisenizi giydiniz mi?
Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
File seçimi yaptınız mı?
Mozaik yapımında kullanacağımız el aletlerini eksiksiz temin ettiniz
mi?
Uygun mozaik kalıbını seçtiniz mi?
Mevcut kalıplara göre taĢ seçimini ve hazırlığını 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
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, mozaiklerin montaj tekniklerinden değildir?
A. Direkt
B.
Ġndirekt
C. Ankrajlı
D. Form

2.

Mozaik iĢlerinde kullanılan fileler genellikle kaç metre uzunluğunda rulolar Ģeklinde
üretilmektedir?
A. 300 metre
B.
100 metre
C. 30 metre
D. 160 metre

3.

Su bazlı yapıĢtırıcıların tüketim miktarı metrekare baĢına kaç gramdır?
A. 150-200
B.
250-300
C. 50-60
D. 100-110

4.

Mozaiklerin arkasında destek amaçlı ve kırılgan mermerlerin arkasında yine takviye
olarak kullanılan malzemenin adı nedir?
A. Plastik kalıp
B.
Paledyen
C. Polimer yapıĢtırıcı
D. File

5.

Mermer mozaikleri file üzerine yapıĢtırma iĢlemine baĢlamadan önce yapıĢtırıcı ayrı
bir benzer zemin üzerinde test edilmelidir. YapıĢtırıcının uygunluğunu onaylamak için
kaç saat arasında bir bekleme süresi yeterlidir.
A. 2-4 saat
B.
10-12 saat
C. 24-48 saat
D. 48-50 saat

6.

AĢağıdakilerden hangisi, polimer bazlı yapıĢtırıcıların özelliklerinden biri değildir?
A. Su ve neme karĢı dayanıksızdır.
B.
Bakteriyolojik etkilere dayanıklıdır.
C. Küflenmez.
D. Kuruduğunda ĢeffaflaĢır.
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7.

Mermer mozaik fayansları genellikle kaç cm ebatlarında yapılır?
A. 30x30 cm
B.
3x3 cm
C. 48.5x48.5 cm
D. 30.5x30.5 cm

8.

AĢağıdakilerden hangisi, standart kalıp ölçülerinden biri değildir?
A. 1,5 cm
B.
2,8 cm
C. 4,8 cm
D. 3,1cm

9.

AĢağıdakilerden hangisi standart Ģekilli kalıplarda kullanılmaz?
A. Dikdörtgen taĢlar
B.
Kare taĢlar
C. Yuvarlak taĢlar
D. Üçgen taĢlar

10.

Uzunluk ölçme iĢlerinde kullanılan aletlere ne ad verilir?
A. Ġletki
B.
Gönye
C. Pergel
D. Metre

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
Sanayi mozaik montajını kalıp üzerinde yapabileceksiniz. Montajı yapılan mozaiği
mekâna döĢeyebileceksiniz.

ARAġTIRMA


Çevrenizdeki iĢletmelerde sanayi mozaik montajı konusunda yapılan
organizasyonları inceleyiniz. Ayrıca okulunuzun kütüphanesinden ve internet
üzerinden gerekli çalıĢmaları yaparak bunları rapor hâline getiriniz.



HazırlamıĢ olduğunuz raporu sınıfta sununuz.

2. MĠLĠMETRĠK ÖLÇÜLERDEKĠ
TAġLARDAN MOZAĠK YAPIMI
2.1. Desen ve Resmin Seçimi
Desenin oluĢturulması sırasında taĢların desen üzerine yerleĢtirilmesi belirli bir sistem
ve düzene göre yapılır. Kullanılacak olan taĢların geometrik Ģekli bazı durumlarda önem
taĢımakla beraber hem geometrik Ģekilli hem de paladyen Ģeklindeki taĢlar, bu amaçla
kullanılabilmektedir. Yine taĢların eskitilmiĢ olması bazı desenlerde olumsuz görüntüler
ortaya çıkarabilmektedir. Bu konuda çok sayıda yerleĢtirme tekniği olmakla beraber
günümüzde sanatsal tasarımlar ve sanayi mozaikleri için en çok kullanılan teknikler
Ģunlardır:


Dalgalı (kıvrımlı) yerleĢtirme tekniği: Dekoratif mozaik uygulamalarında
taĢların belirli bir hat boyunca düz bir doğrultu yerine, kıvrımlı bir yapıda
yerleĢtirilmesi ile desen oluĢturulmasına yönelik bir tekniktir. Sütun veya duvar
mozaiklerinde kullanılır (Resim 2.1).

Resim 2.1: Dalgalı (kıvrımlı) yerleĢtirme tekniği
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Konfeti Ģeklinde yerleĢtirme tekniği: Havaya atılan ve rüzgârda dağılan
konfetileri andıran bir yerleĢtirme tekniğidir. DeğiĢik renkli taĢların beraberce
kullanılması ile rengârenk bir görüntü verir. Belirli bir düzen gerektirmeyen ve
değiĢik taĢların sınırsız olarak kullanılabildiği bir tekniktir (Resim 2.2).

Resim 2.2: Konfeti Ģeklinde yerleĢtirme tekniği



Arabesk tekniği: Genellikle zemin mozaiklerinde uygulanan bir tekniktir.
Antik mozaiklerin özellikle nehir çakıl taĢları ile yapılanları bu sınıfa girer.
Burada kullanılan renklerin birbirileriyle uyumu çok iyi bir Ģekilde seçilmelidir.
Aksi takdirde renk ve desen karmaĢası ile hoĢ olmayan görüntüler ortaya
çıkmaktadır (Resim 2.3).

Resim 2.3: Arabesk tekniği



Dama tahtası Ģeklinde yerleĢtirme tekniği: Geleneksel bir döĢeme tekniği
olmakla beraber birçok çağdaĢ uygulamada kullanılmaktadır. Kare Ģeklinde iki
farklı renkteki taĢların birbiri peĢi sıra döĢenmesine dayalı bir tekniktir. Uyumlu
renk seçimi hâlinde çok hoĢ geometrik desenli bir görüntü vermektedir (Resim
2.4).

Resim 2.4: Dama tahtası Ģeklinde yerleĢtirme tekniği
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Yelpaze Ģeklinde yerleĢtirme tekniği: Genellikle yollarda uygulanan bir
teknik olmakla beraber değiĢik renkli taĢlarla uygulandığında güzel desenler
ortaya çıkmaktadır. Burada da kullanılan renklerin uyumu çok önemlidir (Resim
2.5).

Resim 2.5: Yelpaze Ģeklinde yerleĢtirme tekniği



Baklava dilimi tekniği: Baklava dilimi Ģeklinde kesilen taĢların oluĢturduğu bir
tekniktir. DöĢenmesi kolay olup taĢların kesimi problem çıkarabilmektedir
(Resim 2.6).

Resim 2.6: Baklava dilimi tekniği



Sepet örgüsü yerleĢtirme tekniği: Ağaç dallarından örülen sepet örgüsüne
benzer Ģekilde yerleĢtirilen taĢlardan meydana gelmektedir. DeğiĢik renk
kombinasyonları ile güzel desenler ortaya çıkmaktadır. Ancak paladyen
Ģeklindeki taĢlar için pek uygun bir yöntem değildir (Resim 2.7).

Resim 2.7: Sepet örgü Ģeklinde yerleĢtirme tekniği
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Tuğla deseni Ģeklinde yerleĢtirme tekniği: Mozaik taĢların, tuğla duvar
örgüsüne benzer yapıda döĢenmesiyle oluĢturulur (Resim 2.8).

Resim 2 8: Tuğla deseni Ģeklinde yerleĢtirme tekniği

Antik çağlarda yapılan mozaiklerde değiĢik yerleĢtirme teknikleri kullanılmıĢtır. Bu
teknikler desenin oluĢturulmasında ortaya çıkan yerleĢtirme Ģekilleridir. Geleneksel olarak
bu döĢeme tekniklerine Latince isimler verilmiĢtir. Bu teknikler Ģunlardır:


Opus regulatum (ızgara deseni): En kolay yöntemdir. Mozaik taĢ taneleri bir
ızgara deseni oluĢturacak biçimde döĢenerek Ģekil oluĢturulur. Aynı boyutlu
taĢlardan meydana gelen desen, taĢların birleĢim hatları boyunca bir ızgara
görüntüsü sunar (Resim 2.9). Genellikle bordürler ve büyük boyutlu mozaik
uygulamalarında tercih edilen bir döĢeme yöntemidir.

Resim 2.9: Opus regulatum (ızgara deseni)
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Opus tessellatum (tuğla deseni): Mozaik taĢ tanelerinin bir tuğla duvar
örülmesine benzer Ģekilde döĢenmesiyle istenilen Ģekil oluĢturulur. TaĢların
yerleĢtirilmesi "opus regulatum"a benzer Ģekilde düzenli bir sıralama gösterir.
Diğerinde, taĢlar aynı hizada düzgün bir Ģekilde dizilirken burada bir alttaki taĢ
bir üsttekinin tam ortasına gelecek Ģekilde yerleĢtirilir (Resim 2.10).

Resim 2.10: Opus tessellatum (tuğla deseni)



Opus vermiculatum (solucan deseni): Bu tip mozaik döĢeme tekniği, bir
solucana benzer kıvrımlı bir yapı göstermesi sebebiyle bu isimle anılmıĢtır.
Öncelikle desen merkez olarak alınmakta ve desenin etrafı boyunca taĢlar
dizilerek desen tamamlanmaktadır. Mozaik yapmanın en etkili Ģekillerinden
birisi olmakla beraber yüksek oranda iĢçilik ve hüner gerektirmektedir (Resim
2.11).

Resim 2.11: Opus vermiculatum (solucan deseni)
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Opus palladianum (paladyen deseni): Bu teknikle yapılan mozaikler çağdaĢ
bir görünüm vermektedir. Mozaik yapımında kullanılacak olan taĢ parçaları
düzgün bir geometrik Ģekilden ziyade geliĢigüzel parçalara kırılmaktadır. Daha
sonra mozaik yapılacak desen üzerine ve desenin arka planına rastgele
döĢenmektedir. Özellikle eskitilmiĢ taĢ parçalarının kullanılması ile etkili
paladyen Ģekilli desenler oluĢturulmaktadır (Resim 2.12).

Resim 2.12: Opus palladianum (paladyen deseni)



Opus sectile/florentine (floransa deseni): Bu desen tekniği Ġslam sanatlarında
yoğun olarak kullanılmıĢtır. Bu mozaik tekniğinde diğerlerine oranla daha
büyük ebatlı olarak kesilmiĢ mozaik parçaları kullanılmaktadır. Malzeme olarak
piĢmiĢ tuğla parçaları yoğun olarak kullanılır.
Büyük boyutlu desen
çalıĢmalarında etkili görünüĢler ortaya çıkmaktadır. Bu teknik ile kakmacılık ve
kurĢun çalıĢmaları da beraberce kullanılmaktadır (Resim 2.13).

Resim 2.13: Opus sectile/florentine (floransa deseni)
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Opus classicum (klasik desen): Bu mozaik tekniği, Romalılar tarafından
yapılan ve örnek teĢkil eden mozaikler için verilen genel bir isimdir. Bu teknik,
opus
vermiculatum (solucan deseni) ile opus tessellatum (tuğla deseni)
desenlerinin birleĢmesinden meydana gelmiĢtir. Tasarımın ana nesneleri solucan
deseni tekniği ile oluĢturulurken, arka plan tuğla tekniği ile yapılmaktadır. Her
bir nesnenin arka planında iki farklı desen oluĢması nedeniyle bu teknik ile çok
etkili desenler ortaya çıkmaktadır (Resim 2.14).

Resim 2.14: Opus classicum (klasik desen)

2.1.1. Kullanılacak Mekâna Göre Seçim
2.1.1.1. Ġç Mekân
Uygulanacak mozaik kullanılacak mekâna göre seçilmelidir. Ġç mekânlarda genellikle
zeminin orta kısmına mozaik halı uygulaması yapılmaktadır. Mozaik halı dıĢında kalan
kısımlar düz mozaik taĢlarla tamamlanmaktadır. Bunun dıĢında mozaik tablo ve resim
çalıĢmaları da iç mekân zeminlerinde kullanılabilir. Resim 2.15’te çeĢitli iç mekân
uygulamaları görülmektedir.
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Resim 2.15: Ġç mekân mozaik görünümleri
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Ġç mekân ıslak zeminlerde yani banyo ve mutfaklarda taban mozaik fayanslarla
kaplanabilir. Bunun dıĢında duvarlarda mozaik fayans dıĢında mozaik bordürler
kullanılabilir. Ġç mekân merdiven süslemelerinde de bordürler sıklıkla kullanılmaktadır
(Resim 2.16).

Resim 2.16: Ġç mekân ıslak zeminde mozaik

2.1.1.2. DıĢ Mekân
DıĢ mekenlarda bina giriĢlerine genellikle madolyon adı da verilen mozaik göbekler
kullanılmaktadır. Bina dıĢ cephelerinin bazı kısımları da mozaikle kaplanmaktadır (Resim
2.17).

Resim 2.17: DıĢ mekânlarda mozaik

DıĢ mekânların balkon kısımlarında yine mozaik fayanslar sıklıkla kullanılmaktadır.
Bina giriĢ merdivenleri ve bahçenin muhtelif yerlerinde de mozaik iĢlemeler kullanılabilir.
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DıĢ mekânda kullandığımız mozaiklerdeki taĢların ebatları iç mekânlarınkine göre daha
büyük seçilir (Resim 2.18).

Resim 2.18: DıĢ mekânda mozaik

2.1.1.3. Mekânın Boyutları
Mekânın boyutları desen ve resmin seçiminde önemli rol oynar. Mozaik yapılacak
mekân büyükse kullanılacak taĢlar, resim ve desen de o nisbette büyük seçilir. Mozaikle
kaplama tasarımı yapılırken mekân ebatları, biçimi estetik görünümü gibi özellikler dikkate
alınmalıdır.

2.1.1.4. Mekânın Görünümü
Desen ve resmin seçiminde mekânın görünümü ve konumu dikkate alınmalıdır.
Mekânın görümüne göre önceden bir tasarım yapılır. Mekânın krokisi çizilir daha sonra
mozaikler hazırlanır. Resim 2.19’da cephesi mozaikle kaplanmıĢ binalar görülmektedir.

Resim 2.19: Mozaik iĢlenmiĢ mekânlar

2.1.2. Mevcut TaĢlara Göre Seçim
Desen ve resmin seçiminde mekânın görünümü ve boyutları dıĢında mevcut taĢlar da
göz önünde bulundurulmalıdır. Yaptığımız tasarım mevcut taĢlarla hayata geçirilemeyecekse
hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden desen ve resmin seçimi sırasında elimizdeki taĢların renkleri
boyutları ve miktarının düĢünülmesi gerekir.
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2.2. TaĢların Hazırlanması
Sanayi tipi mozaik üretiminde kullanılan taĢların kesilmesi bu amaç için üretilmiĢ özel
çok diskli kesim makinelerinde yapılır. Çünkü bu kadar büyük ölçekli ve seri üretim yapmak
için gerekli olan taĢın klasik kesim yöntemleri ile sağlanması mümkün değildir. Bu tip
makinelerin kesim kapasitesi, taĢın cinsine ve özelliklerine göre değiĢmekle beraber, 30-80
m² /gündür.

2.2.1. Ölçülerine Göre Hazırlanması
Sanayi mozaiği imalatında da l cm kalınlığında ve 30.5x30.5 cm ebatlarında mermer
fayanslar kullanılmaktadır. Bu tip mermerlerin hasarlı veya sakat olanları fabrikalar
tarafından 2. veya 3. sınıf malzeme olarak ayrılmaktadır. Bu fayansların en iyi değerlendirme
yerlerinden biri, mozaik imalatıdır. Bu fayanslar çok diskli kesim makinelerinde 1x1x1,
1.5x1.5x1, 2.5x2.5x1 ve 4.8x4.8x1 ölçülerinde kesilerek plastik kalıplarda kullanılmak üzere
hazırlanır. Eğer isteniyorsa bu taĢlar eskitme makinelerinde eskitilerek kullanılır.
Not: l m2 fayans mozaik, 30.5x30.5xl cm ebatlarında 11 tane olup toplam ağırlığı da
22-25 kg arasındadır.

2.2.2. Renklerine Göre Hazırlanması
Mozaik çalıĢmanın albenisi ve güzelliği, taĢların titizlikle yerleĢtirilmesinin yanı sıra
seçilen ve kullanılan doğal taĢların renk uyumları ile de doğrudan ilgilidir. TaĢ hazırlığı
yaparken taĢların renk seçimine dikkat etmek gerekir. Mozaik tasarımının
renklendirilmesinde piyasada bulunabilecek mermer çeĢitlerinin olması üretimin devamı ve
zamanında teslimi için önemlidir. Mesela mavi renkli mermer ender bulunur. Bulunsa da
maliyeti çok fazladır. Bunun için mavi renkten kaçınmak gerekir. Hazırlanan taĢlar önceden
yapılmıĢ tasarıma tamamen sadık kalınarak iĢlenip yerine yerleĢtirilir. AĢağıdaki resimde
mermer renklerine birkaç örnek verilmiĢtir (Resim 2.20).

Resim 2.20: ÇeĢitli renklerdeki taĢlar
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2.3. Desen, File ve Naylonun Hazırlanması
2.3.1. Desenin Montajı
Kalıp kullanmadan desen üzerine çalıĢacağımız mozaiklerde öncelikle deseni seçip
masa üzerine sabitlememiz gerekir.

2.3.2. Naylonun Montajı
Mozaik oluĢturma sırasında taĢların desene yapıĢmaması için naylon kullanılır. Bu
naylonun genellikle jelatin Ģeklinde ince ve Ģeffaf olması gerekir. Naylonun desen üzerinde
kaymasını önlemek için masaya da sabitlenmesi gereklidir.

2.3.3. Filenin Montajı
Desen ve naylon montajından sonra desen büyüklüğüne göre file seçimi yapılır ve file
naylon üzerine kenarlardan yapıĢtırıcı bant yardımıyla yapıĢtırılır. Daha sonra taĢların
yapıĢtırılmasına geçilir.

2.4. Standart Kalıplarla Mozaik Yapmak
2.4.1. Kalıp Seçimi
Yukarıda mekâna göre mozaik seçimini anlatmıĢtık. Kullanacağımız mozaik türünü ve
Ģeklini seçtikten sonra bu mozaiği oluĢturmak için kalıp seçimi yapmamız gerekir (Resim
2.21).

Resim 2.21: Mozaik kalıbı

2.4.2. TaĢların Hazırlanması
Tasarlanan modele göre renk, ebat ve miktar olarak taĢ seçimi yapılır. Daha sonra da
seri olarak üretilecek olan sanayi mozaiğinin imalatı için taĢlar, seçilen kalıba dizilmek üzere
kiĢinin rahat çalıĢabilmesi için uygun bir Ģekilde istiflenir. Resim 2.22’de seçilen taĢlar
görülmektedir.
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Resim 2.22: Kalıplara konulmak üzere hazırlanan taĢlar.

2.4.3. TaĢların Kalıba Dizilmesi
Sanayi mozaiğinde genellikle standart kalıp kullanılmak suretiyle önceden belirlenen
renk seleksiyonuna göre taĢlar dizilir. Dizme iĢlemi, isteğe göre yapılabildiği gibi genellikle
düz veya tuğla duvarı Ģeklindedir. Mozaik tanelerinin döĢenme derz aralıkları 1-2 mm olarak
uygulanmaktadır (Resim 2.23).

Resim 2.23: Mozaik taĢların kalıplara dizilmesi

2.4.4. Filenin YapıĢtırılması
Kalıp boyutunda kesilen fiberglas filenin üzerine su bazlı bir yapıĢtırıcı sürülür. File
taĢlar üzerine yapıĢtırılır (Resim 2.24). YapıĢtırıcı uygulaması elle, fırça ve rulo ile olabilir.
YapıĢtırıcı kuruduğu zaman Ģeffaf bir görüntü alır. Bu yapıĢtırıcılar kullanıldıktan sonra
suyla temas ettirilmemelidir.
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Resim 2.24: TaĢların üzerine filenin yapıĢtırılması

2.4.5. Kurutmanın Yapılması
File yapıĢtırma iĢlemi bittikten sonra mozaikleri kurutma iĢlemine geçilir. Kurutma
iĢlemi kurutma fırınlarında olduğu gibi açık ortamda raflarda da olabilir. Resim 2.25’te
kurutma fırını görülmektedir.

Resim 2.25: Kurutma fırını

TaĢlar kalıp içerisinde iken kurutma fırını bandı üzerine bırakılarak seri olarak
kurutma iĢlemi gerçekleĢtirilir (Resim 2.26).

Resim 2.26: Mozaiklerin kurutma fırınına verilmesi ve raflara alınması
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Kalıplara yerleĢtirilen mozaiklerin açık havada kurutma iĢlemi raflara dizilerek
havadar bir alanda bekletilmesi ile de yapılabilir. Ancak bu Ģekildeki kurutma iĢlemi zaman
almaktadır (Resim 2.27).

Resim 2.27: Mozaiklerin raflara alınarak kurtulması

2.4.6. Kalıptan Mozaiklerin Alınması
Kurutma iĢleminden sonra mozaikler kalıplardan çıkarılıp düzgün bir Ģekilde istiflenir.
YapıĢtırma iĢleminden sonra kalıptan çıkarılan ve fileye yapıĢtırılmıĢ olan mozaikler son bir
defa gözden geçirilerek varsa hatalı veya yapıĢmamıĢ olanları ayrılır (Resim 2.28).
Mozaikler son kullanım yerine götürülerek orada montajı yapılmak üzere ambalajlanır.

Resim 2.28: ĠstiflenmiĢ mozaikler

2.4.7. Paketlemenin Yapılması
Kurutma iĢlemi biten mozaikler nakliye için paketlemeye alınır. Mozaikler su bazlı
yapıĢtırıcılar kullanıldığı için neme karĢı duyarlıdır. Bundan dolayı ambalajlamadan önce
mozaiklerin kuru olmasına dikkat edilmelidir (Resim 2.29).

Resim 2.29: Mozaiklerin naylonla kaplanması
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Mozaik ürünlerinin ambalajı müĢteri isteğine ve ambalajın saklama ve taĢınma
Ģartlarına göre tek tek naylon streç kaplanarak hazırlanabilir (Resim 2.30).

Resim 2.30: Naylonla kaplanmıĢ mozaikler

Plastik ambalaj istenmeyen durumlarda ölçülerine göre karton kutularla özel olarak
hazırlanabilir. Paketleme iĢleminden sonra kasalama iĢlemine geçilir. Kasalandıktan sonra
nakliyesi yapılır.

2.5. Sanayi Mozaik Ürünleri
2.5.1. Sanayi Mozaiği Montajı
Mozaik döĢenecek zeminin veya duvarın düzgün, kuru, tozsuz ve temiz olmasına
dikkat etmeliyiz. Mozaikler elastik filelere sabitlendiğinden file üzerindeki olası mozaik
kaymaları uygulama esnasında rahatlıkla düzeltilebilir. Standart mozaikler 30,5x30,5 cm
ebatlı filelere sabitlenmiĢ 11 modüler parçadan oluĢan 1 m²lik kutular içinde satılır. AĢağıda
mozaik montajı için iĢlem basamakları verilmektedir.


Mozaik kaplaması yapmak için gerekli araç ve gereçler hazırlanmalıdır.
Uygulamada kullanılan aletler temiz olmalıdır (Resim 2.31).

Resim 2.31: Mozaik kaplamasında kullanılan araç ve gereçler
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Harç teknesi harç karmak için hazırlanmalıdır. Harç teknesinin içinde harç
kalıntıları, kir, yağ vb. maddeler olmamalı iyice temizlenmelidir (Resim 2.32).

Resim 2.32: Harç teknesinin temizlenmesi



Harç teknesine gerektiği kadar temiz su konulmalıdır. Su, içilebilecek temizlikte
olmalıdır. Harç teknesine, mozaik yapıĢtırıcısının ambalajı arkasındaki
uygulama talimatında verilen su oranı kadar su konulmalıdır (Resim 2.33).

Resim 2.33: Tekneye su konulması
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Mozaik yapıĢtırıcısı torbası maket bıçağı ile düzgünce açılmalı ve su yüzeyini
örtene kadar yapıĢtırıcı, tekne içerisine serpilmelidir. YapıĢtırıcının suyu
emmesi için yaklaĢık 1–3 dakika beklenmelidir (Resim 2.34).

Resim 2.34: Harç torbasının açılması ve suyla karıĢımı



El ile veya el mikseri yardımıyla, yapıĢtırıcı istenilen kıvama kadar homojen
karıĢtırılmalıdır (Resim 2.35). Harcın olgunlaĢması için 5–10 dakika
beklenmelidir ve uygulamaya baĢlamadan önce harç tekrar karıĢtırılmalıdır.
KarıĢtırılan harcın kıvamı Resim 2.36’daki gibi olmalıdır.

Resim 2.35: YapıĢtırıcının karıĢtırılması
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Resim 2.36: YapıĢtırıcının kıvamı



YapıĢtırma harcı yüzeye iyice sürülerek taraklı malayla taraklanmalıdır (Resim
2.37).

Resim 2.37: YapıĢtırıcının taraklanması



Mozaik fileleri, seramik yapıĢtırıcılar, Ģap veya sıvalı yüzeyin 3 ila 8 mm’lik
yapıĢtırıcı tarağı ile taraklanmasından sonra tatbik edilmelidir. YapıĢtırıcının
kuruyup yapıĢtırıcı özelliğini kaybetmemesi için taraklanan alan 2 ila 3
metrekareyi geçmemelidir.



Daha sonra mozaikleri dikkatli bir Ģekilde yapıĢtırırız. Mozaik levhalar, bir
birine bitiĢik vaziyette, peĢsiz ve çarpık olmayacak biçimde yerleĢtirilmelidir
(Resim 2.38).
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Resim 2.38: Mozaiklerin yapıĢtırılması



YapıĢtırıcıyı mozaiğin kenarlarından taĢırmamaya özen gösteriniz. Dikkat
etmeniz gereken bir baĢka husus da yapıĢtırıcıyı fazla miktarda
kullanmamanızdır çünkü yapıĢtırıcıyı fazla kullanırsanız mozaiği yerine
yerleĢtirdiğinizde taĢma yaparak diğer mozaiklere de bulaĢacaktır (Resim 2.39).

Resim 2.39: Mozaiklerin yapıĢtırılması



Mozaiği yerine yerleĢtirdikten sonra biraz bastırınız, hatta sıvacı küreği veya
tahta bir takoz yardımıyla iyice sıkıĢtırarak yüzeye tam yapıĢmasını sağlayınız
(Resim 2.40). Bu hareket, yapıĢtırıcının mozaiğin arkasına yayılmasını ve
mozaiğin zemine daha iyi yapıĢmasını sağlar.

Resim 2.40: Mozaiklerin sıkıĢtırılması
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Mozaik nemli ortamlarda kullanılacaksa suya dayanıklı ve su itici özelliğe sahip
yüksek performanslı bir derz dolgusu seçimi yapılmalıdır. Mozaiğe uygun
seçtiğiniz derz rengi sayesinde, mekânınızın uyumu ön plana çıkar. Bu yüzden
derz rengi seçimi, en az seçtiğiniz mozaik kadar önemlidir. Resim 2.41’de derz
dolgusunuın yapılıĢı gösterilmektedir.

Resim 2.41: Derz dolgusu yapımı



Mozaiklerin uygulama sonrası, fazla miktarda su kullanılmadan nemli sünger ile
hemen silinmesi, harç ve derz dolgu malzemesinin donup yüzeyde kalmasını
önleyecektir (Resim 2.42). Derz dolguları tamamen yerine oturunca
mozaiklerinizi istediğiniz gibi yıkayıp temizleyebilirsiniz.

Resim 2.42: Derzin temizlenmesi



ĠĢ bitiminde araç ve gereçler toplanıp temizlenmelidir (Resim 2.43).

Resim 2.43: Araç ve gereçlerin temizlenmesi
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Mozaik uygulandıktan sonra asitli su ile yıkanıp temizlenir (Resim 2.44-2.45). Daha
sonra cilalanır (Resim 2.46), bu cila hem taĢın kendi doğal rengini ortaya çıkarıcak hem de
leke ve kirlere karĢı taĢların mukavemetini sağlayacaktır. Mozaiğin mekâna montajından
sonraki hâli Resim 2.47’de görülmektedir.

Resim 2.44: Mozaiğin yıkanması

Resim 2.45: Yıkama sonrası suyun çekilmesi

Resim 2.4627: Mozaiğin cilalanması

Resim 2.47: Mozaiğin son hâli
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2.5.2. Sade Kalıp ÇalıĢması Yapımı
2.5.2.1. 30*30 Kalıp ÇalıĢması
30x30 cm ebatlarındaki kalıp içerisine 1.5x1.5x1 cm ebatlı mozaik tanelerinden
yaklaĢık olarak 324 adet, 2.5x2.5x1 cm ebatlı mozaik tanelerinden 144 adet ve 4.8x4.8x1 cm
ebatlı mozaik tanelerinden ise 36 adet kullanılmaktadır.

1,0-1,5-2,3-3,1-4,8’lik parçalarla mozaik yapımı
Bu tür kalıplarda dikkat edilmesi gereken hususların baĢında taĢların renk seleksiyonu
gelir. TaĢlar doğal materyallar olduğu için renk tonları birbirine kesinlikle uymaz. Bu yüzden
fayanslardaki renk geçiĢlerini mümkün olduğu kadar birbirine uydurmak gerekir. AĢağıda
bununla ilgili bir örnek verilmiĢtir (Resim 2.48).

Resim 2.48: Mozaik dizilmesinde renk seleksiyonu



4,8’den büyük parçalarla mozaik yapmak

Büyük taĢ parçalarından mozaik yapmak küçüklere göre daha kolaydır. Hem renk
seleksiyonunda problem yaĢamayız hem de kalıp diziminde diğerlerine oranla daha az zaman
harcarız.

Resim 2.49: Mozaik fayanslar
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2.5.2.2. Farklı Boyuttaki Kalıplara Mozaik ÇalıĢması Yapımı


Seri sipariĢler için kalıp hazırlanması

Seri sipariĢlerde farklı boyutlarda standart olmayan kalıplar özel olarak hazırlanır. Ve
kalıplama iĢlemi yapılır. Yukarıdaki standart olmayan Ģekilli kalıplar kısmında bu kalıpları
görmüĢtük.


Farklı boyuttaki desenler için kalıp hazırlanması

Büyük boyutlardaki desenler için kalıp hazırlama iĢlemi parça parça yapılmaktadır.
Önce göbekler monte edilir. Sonra bordür ve dıĢ kenarlar, daha sonra da aralar doldurulur.

2.6. Ambalajlama Gereçleri
2.6.1. Karton Kutular

Resim 2.50: Karton kutu ve kutulanmıĢ mozaikler

Mozaik ürünlerinin ambalajı 30,5x30,5 cm ebatlarındaki plastik kutularla veya
ölçülerine göre karton kutularla özel olarak hazırlanabilir. Genellikle mozaik taĢlar 1 m2
alanı kaplayacak ölçüde ve 11 adet olmak üzere ambalajlanır. Fakat farklı boyuttaki
mozaikler için farklı boyutta karton kutular hazırlanabilir (Resim 2.50).
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2.6.2. Sandıklar
Sandığın içerisi öncelikle naylonla kaplanır. Karton kutular 36 ile 50 kutu arasında
olacak Ģekilde sandıklara dikkatlice istiflenir. Paketler yerleĢtirildikten sonra sandık naylonla
tekrar kaplanarak (Resim 2.51) nakliye sırasında nem ve rutubet alması önlenir.

Resim 2.51: Sandıkların naylonlanması

Sandıklanan mermerler nakledilmek üzere forkliftlerle ambara veya uygun bir yere
taĢınır (Resim 2.52).

Resim 2.52: Sandıkların istifi

Ambalajlama bittikten sonra paketlerin muhafazası önemlidir. Çünkü sıcaklık sıfırın
altında değerlere geldiği zaman malzemede kırılma ve çatlamalar olur. Genellikle 10 0C - 20
0
C arasındaki bir sıcaklık paketlerin muhafazası için yeterlidir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Model yapım resmi için sanayi mozaiği ve montajını yapınız (Resim 2.53).

Mozaik kalıbı ve mozaiği (23x48,23x23 mm)

ĠĢlem Basamakları

 Kalıp aracılığı ile taĢları yapıĢtırınız.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
 Üretilecek mamulü tespit ediniz.
 Montaja göre malzemeleri hazırlayınız.
 Üretilecek mamule göre kalıp seçimini
yapınız.
 TaĢları
renklerine
göre
hazırlayıp
yapıĢtırınız.

 Mermer mozaikleri ambalajlayınız.

 Ambalaj yapmadan önce mozaiklerin kuru
olduğundan emin olunuz.
 Neme ve rutubete karĢı sandıkların içini ve
en son dıĢını naylonla kaplayınız.

 Sanayi mozaik montajı yapınız.

 Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini
kontrol edip hazırlayınız.
 YapıĢtırma
harcı
yapma
araçlarını
hazırlayınız.
 Uygulama sırasında mutlaka eldiven
giyilmeli, ürünlerin göz veya deri
temasından kaçınılmalıdır.
 Mozaikleri zemine yapıĢtırırken taĢma
yapmamasına dikkat ediniz.
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 Mozaiğin derz dolgusunu yapınız.

 Derz
dolguda
kullanılacak
aletleri
belirleyiniz.
 Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol
ediniz.
 Son kez derz boĢluklarını kontrol ediniz.
 Lastik malaya uygun hareketler verilerek
derz dolguyu gerçekleĢtiriniz.
 Derz dolgu iĢlemi bitince belirtilen süre
kadar bekleyiniz, daha sonra yüzeyi
temizleyiniz.
 Uygulama bittikten sonra tüm aletleri
kurumadan su ile yıkayınız.
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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
1. Ġlk önce iĢ önlüğüzü veya iĢ elbisenizi giydiniz mi?
2. Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
3. Montaja göre malzemeleri hazırladınız mı?

Evet

Hayır

4. Üretilecek mamule göre kalıp seçimini yaptınız mı?
5. TaĢları renklerine göre hazırlayıp yapıĢtırdınız mı?
6. Ambalaj öncesi mozaikleri kuruttunuz mu?
7. Neme ve rutubete karĢı sandıkların içini ve dıĢını naylonla
kapladınız mı?
8. Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini kontrol edip
hazırladınız mı?
9. YapıĢtırma harcı yapma araçlarını hazırlayıp harcı hazırladınız
mı?
10. Mozaikleri zemine taĢma yapmadan yapıĢtırdınız mı?
Derz dolguda kullanılacak aletleri belirlediniz mi?
Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol ettiniz mi?
Derz dolgusunu gerçekleĢtirdiniz mi?
Derz dolgu iĢlemi bitince belirtilen süre kadar bekleyip daha
sonra yüzeyi temizlediniz mi?
15. Uygulama bittikten sonra tüm aletleri kurumadan su ile yıkayıp
temizlediniz mi?
11.
12.
13.
14.

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.

AĢağıdakilerden hangisi desenin oluĢturulması sırasında taĢların desen üzerine
yerleĢtirilme tekniklerinden değildir?
A. Arabesk tekniği
B.
Yelpaze Ģeklinde yerleĢtirme tekniği
C. Sepet örgü Ģeklinde yerleĢtirme tekniği
D. Saç örgü Ģeklinde yerleĢtirme tekniği

2.

30x30 cm ebatlarındaki kalıp içerisine 1.5x1.5x1 cm ebatlı mozaik tanelerinden
yaklaĢık olarak kaç adet kullanılmaktadır?
A. 324 adet
B.
36 adet
C. 300 adet
D. 900 adet

3.

Mozaiğin renklendirilmesinde ender bulunan mermer hangi renkteki mermerdir?
A. YeĢil
B.
Mavi
C. Pembe
D. Sarı

4.

Mozaik tanelerinin döĢenme derz aralıkları kaç mm olarak uygulanmaktadır?
A. 5-7 mm
B.
3-5 mm
C. 2-3 mm
D. 1-2 mm

5.

l m² fayans mozaiğin toplam ağırlığı yaklaĢık kaç kg arasındadır?
A. 10-12 kg
B.
15-16 kg
C. 22-25 kg
D. 30-35 kg

6.

Mozaik yapıĢtırıcısını hazırlarken yapıĢtırıcının suyu emmesi için yaklaĢık kaç dakika
beklenmelidir?
A. 1–3 dakika
B.
5-7 dakika
C. 7-8 dakika
D. 10 dakika
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7.

Mozaiği yapıĢtırmadan önce harcın olgunlaĢması için kaç dakika beklenmelidir?
A. 1–3 dakika
B.
2 dakika
C. 5 dakika
D. 5–10 dakika

8.

YapıĢtırıcının kuruyup yapıĢtırıcı özelliğini kaybetmemesi için taraklanan alan kaç
metrekareyi geçmemelidir?
A. 10
B.
2-3
C. 5-10
D. 15

9.

Mozaiklerin ambalajlanmasında hazırlanan karton kutular, sandıklara kaç kutu
arasında sandıklanır?
A. 3 ile 5 kutu
B.
10 ile 15 kutu
C. 36 ile 50 kutu
D. 60 ile 70 kutu

10.

Mozaiklerin ambalajlanmasında hazırlanan karton kutuların içine kaç adet mozaik
fayans konulur?
A. 36
B.
24
C. 50
D. 11

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Model yapım resmi için sanayi mozaiği montajını yapınız. ADIĞINIZDA MODEL
YAPIM RESMĠ ĠÇĠN sanayi mozai ajına hazırlık yapmıĢ olaasız ODÜL DEĞERLENDĠRME

ĠĢlem Basamakları

 Kalıp aracılığı ile taĢları yapıĢtırınız.

Öneriler
 ĠĢ önlüğünüzü giyiniz.
 Güvenlik önlemlerini almadan çalıĢmaya
baĢlamayınız.
 Üretilecek mamulü tespit ediniz.
 Montaja göre malzemeleri hazırlayınız.
 Üretilecek mamule göre kalıp seçimini
yapınız.
 TaĢları
renklerine
göre
hazırlayıp
yapıĢtırınız.

 Mermer mozaikleri ambalajlayınız.

 Ambalaj yapmadan önce mozaiklerin kuru
olduğundan emin olunuz.
 Neme ve rutubete karĢı sandıkların içini ve
en son dıĢını naylonla kaplayınız.

 Sanayi mozaik montajı yapınız.

 Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini
kontrol edip hazırlayınız.
 YapıĢtırma
harcı
yapma
araçlarını
hazırlayınız.
 Uygulama sırasında mutlaka eldiven
giymeli, ürünlerin göz veya deri temasından
kaçınılmalıdır.
 Mozaikleri zemine yapıĢtırırken taĢma
yapmamasına dikkat ediniz.
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 Mozaiğin derz dolgusunu yapınız.

 Derz
dolguda
kullanılacak
aletleri
belirleyiniz.
 Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol
ediniz.
 Son kez derz boĢluklarını kontrol ediniz.
 Lastik malaya uygun hareketler verilerek
derz dolguyu gerçekleĢtiriniz.
 Derz dolgu iĢlemi bitince belirtilen süre
kadar bekleyiniz, daha sonra yüzeyi
temizleyiniz.
 Uygulama bittikten sonra tüm aletleri
kurumadan su ile yıkayınız.

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.

Evet
Değerlendirme Ölçütleri
Ġlk önce iĢ önlüğü veya iĢ elbisenizi giydiniz mi?
Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?
Montaja göre malzemeleri hazırladınız mı?
Üretilecek mamule göre kalıp seçimini yaptınız mı?
TaĢları renklerine göre hazırlayıp yapıĢtırdınız mı?
Ambalaj öncesi mozaikleri kuruttunuz mu?
Neme ve rutubete karĢı sandıkların içini ve dıĢını naylonla
kapladınız mı?
Kaplama yapmadan önce kaplama zeminini kontrol edip hazırladınız
mı?
YapıĢtırma harcı yapma araçlarını hazırlayıp harcı hazırladınız mı?
Mozaikleri zemine taĢma yapmadan yapıĢtırdınız mı?
Derz dolguda kullanılacak aletleri belirlediniz mi?
Kullanmadan önce harcın kıvamını kontrol ettiniz mi?
Derz dolgusunu gerçekleĢtirdiniz mi?
Derz dolgu iĢlemi bitince belirtilen süre kadar bekleyip daha sonra
yüzeyi temizlediniz mi?
Uygulama bittikten sonra tüm aletleri kurumadan su ile yıkayıp
temizlediniz mi?

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.

D
A
B
D
C
A
D
B
C
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D
A
B
D
C
A
D
B
C
D
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