Uygulama Teknikleri
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Ahflap Do¤ramalara Cam
Tak›lmas› ve Camlar›n
Takozlanmas›
I. Ahflap Do¤ramalara Cam Tak›lmas›
Do¤ramaya tak›lan camlama ünitelerinin iyi bir yal›t›m sa¤lamas› ve uzun ömürlü olmas› baflar›l› montaj ile do¤ru
orant›l›d›r. Afla¤›da yer alan uygulama prensipleri konunun
önemini ortaya koymaktad›r.

● Ahflap do¤ramalara ç›ta ile cam uygulamalar›nda, cam dayanma mesafesi (i) cam yuva yüksekli¤inin (h) 2/3’ü kadar
olmal› ve 20 mm’yi aflmamal›d›r; cam ç›tas› oturma mesafesi (c) ise en az 14 mm olmal›d›r. (Resim 2)

1. Camlar›n Do¤ramaya Tak›lmas› ve S›zd›rmazl›¤›n›n Sa¤lanmas›
Burada yaz›l› uygulama flartlar›, en az bir yüzü d›flar›ya bakan pencereler ve/veya yerden tavana kadar uzanan pencereler ile kap›lara tak›lan yal›nkat camlar (standart düz cam,
laminasyonlu. temperli cam) ve yal›t›m cam› ünitelerinin,
dolgu malzemeleri kullan›larak yerlefltirildi¤i cam yuvalar›
için geçerlidir.
Bu flartlar, kapal› yüzme havuzu camlar›, k›r›lmaya
dayan›kl› camlar, su alt›nda kullan›lan camlar, yang›n emniyet camlar›, bafl üstü camlamalar› v.b. özel
camlar› kapsamamaktad›r.
2. Cam Takma Sistemleri
Cam yuvalar›n›n çeflitli flekillerde oluflturulmas›nda, camlar›n tak›lmas›nda ve ünite ile çerçeve aras›ndaki s›zd›rmazl›¤›n sa¤lanmas›nda üç farkl› cam takma sistemi uygulan›r.
● Macunla cam takma sistemi
● Ç›tal› ve dolu yuval› cam takma sistemi
● Ç›tal› ve bofl yuval› cam takma sistemi
3. Cam Yuvas›n›n Ölçülendirilmesi
● Kenar uzunlu¤u 80 cm’ye kadar olan standart düz camlar
yuva taban›na ortalama 45˚’lik bir aç›yla tek taraf›ndan macun çekilerek tak›l›r. (Resim 1) Di¤er bütün camlar ç›ta ile
uygulan›r.

Resim 1 : Ahflap do¤ramaya
macun çekilerek cam
tak›lmas›.

Resim 2 : Ç›tal› ahflap
do¤ramaya cam tak›lmas›

a1 : Dolgu malzemesi (d›fl)
b : Cam yuvas› geniflli¤i
i
: Cam dayanma mesafesi
d

: Cam ç›tas› geniflli¤i

h

: Cam yuvas› derinli¤i

●

a2 : Dolgu malzemesi (iç)
g : Cam yuvas› taban›
c : Cam ç›tas›n›n
oturma mesafesi
e : Camlama ünitesinin
geniflli¤i
t : Toplam yuva geniflli¤i

Cam yuvas› derinli¤i Tablo 1’e uygun olmal›d›r.
Tablo 1 : Cam yuvas› minimum derinli¤i h

Cam ünitenin
en uzun kenar›

Cam yuvas› derinli¤i h
yal›n kat cam

yal›t›m cam› ünitesi

min.

min.

1000 mm’ye kadar

10

18

1000-3500 mm aras›

12

18

3500 mm’den fazla

15

20

1) Kenar uzunlu¤u 500 mm’yi aflmayan yal›t›m cam› ünitelerinde
araboflluk ç›tas› dikkate al›narak cam yuvas› derinli¤i 14 mm’ye ve cam
dayanma mesafesi 12mm’ye kadar düflürülebilir.

Düz yüzeyli ünitelerde d›fl ve iç dolgu malzemeleri (a1,
a2) Tablo 2’de gösterilen kal›nl›klarda olmal›d›r.

●
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Tablo 2 : Düz yüzeyli caml› ünitelerde dolgu malzemesi minimum kal›nl›klar› a1, a2
Çerçeve Malzemesi
Cam Ünitenin

Ahflap

en uzun kenar›

PVC

PVC

aç›k renk

koyu renk

Metal

Metal

aç›k renk

koyu renk

3

3

1

min. a1, a2
1500 mm’ye kadar

3

4

4

1500-2000 mm aras›

3

5

5

4

4

2000-2500 mm aras›

4

5

6

4

5

2500-2750 mm aras›

4

-

-

5

5

2750-3000 mm aras›

4

-

-

5

-

3000-4000 mm aras›

5

-

-

-

-

1

‹çteki dolgu malzemesi kal›nl›¤›, a2 1mm’den ince olamaz. Tabloda verilmeyen de¤erler özel olarak anlaflma yoluyla belirlenir.

● Bombeli

ünitelerde yuva geniflli¤i ünite kal›nl›¤›ndan en az
20 mm büyük olmal›, kullan›lacak dolgu malzemesinin kal›nl›¤› da ona göre seçilmelidir.
4. Cam Yuva ve Ç›talar›nda Aranan Özellikler
yerine tam oturmufl, gerekti¤inde kolay ç›kar›labilir olmal› ve tamir gerekti¤inde cam ünitesinin de¤ifltirilebilmesi aç›s›ndan bina içinde düzenlenmelidir.

● Ç›talar

Ancak yap›n›n içten ç›ta takmaya müsait olmad›¤› durumlarda ç›talar bina d›fl›nda düzenlenir. D›flar›daki ç›talar do¤raman›n ek dolgu malzemeleri ile yal›t›lmas›na imkan verecek flekilde yerlefltirilmeli ve paslanmaz malzemelerle tutturulmal›d›r.
●

● Noktasal tutturulan ç›talarda, (özellikle bofl yuva uygulamal› camlamalarda) tesbit (vida, çivi., v.s.) malzemeleri köflelerden 5 ile 10 cm mesafede olmal›, birbirleriyle olan
mesafe 35 cm’yi aflmamal›d›r. Galvanize sac köflebentler en
fazla 20 cm ara ile düzenlenmelidir

Cam yuvas› taban›, ç›tas› ile tesbit malzemeleri cam ünitesinin a¤›rl›¤›n› ve hareketli yükleri karfl›layabilecek nitelikte olmal›d›r.

●

● Dolgu malzemesi olarak kullan›lan özel fleritler uzunluklar› boyunca ayn› kesite sahip olmal›, a1 ve a2 için gerekli kal›nl›¤› sürekli sa¤lamal›d›r. fierit en az 5 mm yükseklikteki yüzeyi cam ve karfl›s›ndaki çerçeve aln›na yap›flacak flekilde seçilmelidir. Bofl yuva uygulamal› camlamalarda flerit
yuva taban›ndan 5 mm mesafede yerlefltirilmelidir.

II. Camlar›n Takozlanmas›
Afla¤›daki teknik kurallar do¤rama içine düfley olarak yerlefltirilmifl dikdörtgen veya flekilli düz cam ünitelerinin takozlanmas› için geçerlidir.
E¤imli yerlefltirilmifl camlar, cephe parapet camlar› ile yang›ndan korunma ve k›r›lmaya karfl› güvenli camlar için genel
kurallara ek olarak konuya iliflkin özel kurallar ayr›ca dikkate al›nmal›d›r.
1. Takozlar›n ‹fllevi
Ünitelerin do¤rama içine uygulanmas›nda kullan›lan takozlar›n görevleri flöyle s›ralanabilir:
● Ünitenin a¤›rl›¤›n› do¤raman›n tafl›yabilece¤i flekilde da¤›tmak ve yükleri pencerenin ifllev yetene¤ini azaltmadan
menteflelere, oradan da tafl›y›c› konstruksiyona, duvarlara
vs. iletmek,

Dolu yuva uygulamal› camlamalarda cam yuvas› taban›
düzgün olmal› ve hiçbir boflluk içermemelidir.

●

● Bofl yuva uygulamal› camlamalarda cam yuvas› taban›nda
buhar bas›nc›n› dengelemek için aç›kl›klar olmal›d›r.

●

Kanatlar›n rahatl›kla aç›l›p kapanmas›n› emniyete almak,

●

Cam kenarlar›n›n do¤ramaya temas›n›

●

5. Cam Tak›lmas›na ‹liflkin Di¤er Hususlar
Cam tak›lmas›nda kullan›lan yard›mc› malzemeler temas
ettikleri di¤er malzemeler ile ba¤dafl›k olmal›d›r. Planlanan
cam takma sisteminde kullan›lacak dolgu malzemesini üreten firman›n tavsiye etti¤i temizlik malzemesi, zamk sökücü,
polimer ve/veya astar d›fl›nda malzeme kullan›lmamal›d›r.

Do¤raman›n do¤ru konumda ve dengede kalmas›n› sa¤lamak,

önlemektir.

●

Pencerelerin sabit bölmeleri ile aç›lan kanatlar›n›n camlar› kusursuz tafl›yabilmeleri için do¤ramalar dengeli ölçülendirilmeli, cam üniteler sadece kendi yüklerini tafl›mal› ve
yüklerin aktar›lmas› takozlar üzerinden olmal›d›r.
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2. Takozlar›n S›n›fland›r›lmas›
● Tafl›y›c› takozlar, ünitenin a¤›rl›¤›n› do¤ramaya tafl›rlar.
● Mesafe takozlar›, cam kenarlar› ile yuva taban› aras›nda
mesafe sa¤larlarken, kanat aç›l›fllar›n›n flekline göre ayn› zamanda tafl›ma ifllevini de üstlenirler.

Takoz kal›nl›¤› (d), ünitenin boyutlar›na, cam yuvas›
derinli¤ine ve yuvan›n yap›s›na göre 1-10 mm aras›nda de¤iflebilmektedir. Yurt d›fl›nda pazarlanan takozlar kolay ay›rt
edilebilmeleri için kal›nl›klar›na göre renklendirilmektedir.
(Örne¤in; 2 mm k›rm›z›, 3 mm yeflil, 4 mm sar› renkte v.s)
●

● U – takozlar, düz bir yuva taban› sa¤lar ve yuva içinde
dolaflan buhar bas›nc›n› dengeler..

3. Takozlarda Aranan Özellikler
● Takozlar, yeterli bas›nç dayan›m›na sahip ve cam kenarlar›nda zedelenmelere yol açmayacak düzgünlükteki ahflap,
plastik veya di¤er uygun malzemelerden üretilmelidir. (DIN
52460)
● Ahflap takozlar›n nemden etkilenmemesi ve mantar oluflumuna maruz kalmamas› için emprenye gürgen veya di¤er
sert a¤aç malzemeden seçilmesi tercih edilmelidir.

Plastik takozlar, yal›t›m cam› ünitelerinin kenarlar›ndaki
s›zd›rmaz malzemeler, laminasyonlu camlar›n pvb tabakalar› veya sentetik reçineleri ile ba¤dafl›kl›k, yafllanmaya karfl›
dayan›kl›l›k ve bas›nç mukavemeti v.b. nitelikleri aç›s›ndan
üretici taraf›ndan belgelenmifl oldu¤u takdirde kullan›lmal›d›r.
●

● Çok katl› laminasyonlu camlar ile kontra sald›r› üniteleri
gibi a¤›r ünitelerin montaj›nda (ortalama 100 kg/ünite) yeterli bas›nç dayan›m›na sahip (Örne¤in; 80 sertlik derecesi)
elastik takozlama malzemesi kullan›lmal›d›r. Plastik takozlar
yerine poliyamid, silikon v.b. malzemeler tercih edilmelidir.
● Yang›n camlar›n›n montaj›nda talimatlarda tarif edilen tutuflmayan takozlama malzemeleri kullan›lmal›d›r.

4. Takoz Boyutlar›

● Takoz geniflli¤i (b), cam ünitesi üreticisi taraf›ndan
farkl› bir genifllik flart koflulmad›¤› takdirde, cam montaj sistemi ile ünitenin kal›nl›¤›na ba¤l› olarak saptan›r. Buna göre,
tafl›y›c› takozlar ve mesafe takozlar› üniteden 2 mm genifl
seçilir. (DIN 18361, madde 3.2.1)
● Takoz boyu (l), takozlama malzemesinin tafl›ma gücü,
yuva taban›, ünitenin a¤›rl›¤› gibi faktörlere ba¤l› olarak 80
–100 mm’dir.

Takozun Cam Yuvas› ‹çindeki Yeri

5. Takozlar›n Yerlefltirilmesi
Cam ünitesi pencere kanad›n›n aç›l›fl flekline göre takozlan›r. Do¤rama sisteminden kaynaklanan özel takozlama
prensipleri gerekti¤inde bu de¤ifliklik cam üreticisi taraf›ndan onaylanmal› veya do¤rama üreticisi cam üreticisi ile bu
konuda mutabakata varmal›d›r.
Takozlar›n cam ünitesinin köflelerinden mesafesi ortalama bir takoz boyu kadar olmal›d›r. Do¤raman›n yap›s›ndan
ve takozun yerinden kaynaklanan cam k›r›lma riski oluflmuyorsa, özel durumlarda bu mesafe 20 mm’ye kadar düflürülebilir. Sabit duran çok genifl cam ünitelerinde takozlar köflelerden ortalama 250 mm’den bafllayan mesafelerde yerlefltirilebilir. Tafl›y›c› takozlar do¤raman›n ankraj yeri üzerine oturtulmal›d›r.
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Takozlar cam yuvas› içindeki buhar bas›nç dengesini veya
alarm camlar›n›n elektrik kablolar›n›n geçiflini önlediklerinde U-takozlar kullan›lmal›d›r. Takozlar düz bir yuva taban›nda dengeli oturmal›d›r. Cam yuvas› taban› düz oldu¤u halde takozlar aras›nda kapal› çukur bölmeler ortaya ç›k›yorsa veya yuva taban›nda engebeler mevcutsa, U – takozlar›n
kullan›lmas› gerekir. (DIN 18361, madde 3.2.2)

Düfley Konumda Yerlefltirilmifl Dikdörtgen fiekilli
Düzcam Ünitelerinin Takozlanmas›
1. Tafl›y›c› Takozlar 

2. Mesafe Takozlar›



Cam montajlar›nda takozlar›n yuva içinde kaymamas› için
önlem al›nmal›d›r.

Takoz ve U Takozlar›n
Düz ve Engebeli Cam Yuvalar›na yerlefltirilmesi
Takozlar›n Do¤ru ve Yanl›fl Yerlefltirilmesi

1* 1 m’den genifl olan camlar düfley pivot pencereye
monte edilirken en az
100 mm uzunlu¤undaki iki adet tafl›y›c› takoz milin üzerine
oturtulmal›d›r.
2* Mesafe takozlar› yatay pivot pencerelerde ayn› zamanda tafl›y›c› takoz ifllevini üstlenir.
Muntab›k do¤ramalar, biribirine ba¤l› iki kanattan olufltu¤u için her kanat aç›l›fl flekline göre takozlan›r.
Yatay sürme pencereler için farkl› sistem üreticilerinin
önerdi¤i takozlama prensipleri ünitelerin a¤›rl›k dengesini
bozmad›¤› müddetçe dikkate al›nmal›d›r.
Cam üniteler sürme pencerelerin tam makaralar› üzerine
yerlefltirilmifl iki adet tafl›y›c› takoz üzerine oturtulmal›d›r.
Çift makaralarda tafl›y›c› takozlar makara akslar›n›n aras›na
yerlefltirilmelidir. Makaralar da tafl›y›c› takozlar gibi
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köflelerden belli bir min. mesafede olmal›d›r. Tafl›y›c› takozlar köflelere çok yak›n oturtulmak zorunda kal›n›rsa, bu
cam tak›c›s› taraf›ndan kabul edilmemelidir.

fiekilli Camlar›n Takozlanmas›na iliflkin Örnekler

Yatay Sürme Pencere
**Mesafe takozlar›n›n 60 ile 80 sertlik derecesinde elastomer plastik olmas› tavsiye edilmektedir.
Karolajl› pencerelerde karolar kanad›n aç›l›fl flekline uygun olarak diagonal takozlanmal›d›r.
Karolajl› Pencerelerde Takozlama Düzeni

* Elastomer takoz
1** Dar aç›l› flekilli camlarda (sivri kenar› afla¤›ya bakan)
tafl›y›c› takozlar sivri köfleden en az 20 cm uza¤a yerlefltirilmelidir.
Burada gösterilmeyen daha farkl› flekillerdeki ünitelerin
takozlanmas›nda cam›n a¤›rl›¤› ve yük da¤›l›m› dikkate
al›narak montaj yap›lmal›d›r.
Kaynak :
● DIN 18 545;Dolgu Malzemeleri ile Camlar›n
S›zd›rmazl›¤›n›n Sa¤lanmas›
● Technische Richtlinien des Glasershandwerks,
"Klotzung von Verglasungseinheiten" (1997)
● Glas am Bau (1997)
● Gestalten mit Glas (1994)

