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1. UYGULAMA 

Bu belgede yer alan uygulama önerilerinin amacı, üreticilerin temperlenebilir hat dışı kaplamalı cam 

kullanarak yüksek kalitede Isıcam üniteleri üretmelerini sağlamaktır. Üretim süreçlerinde, kaplamalı 

yüzeyin hassasiyeti nedeniyle depolama, taşıma ve üretim esnasında belli başlı noktalara dikkat 

edilmelidir. 

 

2. STOKLAMA ŞARTLARI 

 Camlar kuru ve nemsiz alanlarda stoklanmalıdır. Stok alanının sıcaklığının en az 15 ˚C, bağıl 

nem oranının ise % 60’dan daha az olması önerilir. Ayrıca stok alanındaki ani sıcaklık 

değişikliklerinden kaçınılmalıdır. 

 Camların, işletmedeki dış kapıların ve su depolarının yakınında stoklanmasından kaçınılmalıdır. 

 Camın stoklandığı depo, üretim ve taşıma alanları korozif dumanlardan arınmış olmalıdır. 

Hidroklorik asit, kükürt vb. korozif maddelerle aynı yerde depolanmamasına özellikle dikkat 

edilmelidir. 

 Plakalar kesilme aşamasına gelinceye 

kadar cam paketlerin üzerindeki ambalaj 

malzemeleri (kenar bandı ve silika jel) 

sökülmemelidir. 

 Cam paketleri, işletmenin ortam 

sıcaklığına ulaşmadan açılmamalıdır. İşletme 

ortam sıcaklığına erişmemiş paketlerin 

açılması, plakalar arasındaki rutubetin 

yoğuşmasına ve kaplamayı bozmasına neden olabilir. 

 Paketin ön ve arka camlarının dış yüzeyinde yoğuşma tespit edilirse, paketin kenarlarındaki 

bantlar açılırken yoğuşma sonucu oluşan suyun paket içine girmesini engellemek için önce bu su 

uzaklaştırılmalı ve söz konusu ön ve arka camlar silinerek kurutulduktan sonra paket açılmalıdır. 

 Paketlerin kenarlarındaki blok bant çıkarıldıktan sonra cam üzerinde silika jel döküntüsü varsa 

bu döküntüler hiçbir artık kalmayacak şekilde temizlenmelidir. Plakaların üzerinde silika jel madde 

artıkları kalacak olursa, taşıma sırasında cam plakaların arasına girer ve camın çizilmesine neden 

olurlar. 
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 Açılan paketlerdeki camlar bekletilmeden üretime alınmalıdır. Paketlerin kenar bandı açılıp 

gerektiği kadar plaka kullanıldıktan sonra, kalan camlar zaman kaybetmeden geldiği şekilde 

bantlanmalıdır. Silika jel içeren paketler hava ile uzun süre temas ederse paket içindeki silika jel 

özelliğini kaybeder. 

 Bu şartlar yerine getirildiğinde, temperlenebilir hat dışı kaplamalı camların orijinal ambalajının 

açılmadan depolanma süresi 6 aydır. 

 

3. KAPLAMA TARAFININ BELİRLENMESİ 

 Üretim esnasında her bloğun ilk camı olarak kaplamasız 

1 adet kapak camı kullanılır. Aksi talep edilmedikçe cam 

blokları, bloğun kapak camının olduğu taraf tırın paletine 

yaslanacak şekilde sevk edilir. Cam blokları, kesim makinesinin 

paletlerine alınırken kapak camı palete yaslanacak şekilde 

yerleştirilir. 

 Kaplama tarafının belirlenmesi son derece önemlidir. 

Kaplamalı yüzeyin belirlenmesi için kaplamalı yüzeye elle ya da 

sert bir cisimle kesinlikle dokunulmamalı, bu iş için özel olarak 

imal edilmiş kaplamalı cam detektörü kullanılmalı, 

değerlendirme camın kenar bölgelerinden yapılmalıdır. 

 

4. TAŞIMA 

 Vakum diskleri ile taşımada, söz konusu diskler camı kaplamasız yüzeyinden tutmalıdır 

(kaplamalı yüzeyden tutulması gereken 

zaruri hallerde vakum diskleri mutlaka temiz 

koruyucu kılıf ile birlikte kullanılmalıdır). 

Şişecam Düzcam, Eurotech MTC 2 marka 

koruyucu kılıf önermektedir. 

 Camlar arasında ayıraç olarak nötr 

özellikte lusit tozu, karton ya da kağıt 

kullanılmalıdır. Kullanılan ayıracın temiz 
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olmasına dikkat edilmeli; herhangi bir kir, yağ, toz vb. olmamalıdır. 

 Tüm üretim süreci boyunca taşıma esnasında kaplamalı 

yüzeyde leke bırakmayan özel nitril kaplı eldiven kullanılmalı, 

eldiven su geçirmez ve temiz olmalıdır.  

 Taşıma esnasında silikon taşıma peti kullanılması 

sakıncalıdır. 

 Taşıma esnasında vücudun herhangi bir bölgesi taşımaya yardımcı olacak şekilde ya da camlar 

palete konulurken hizalama amacıyla kullanılmamalıdır. 

 Taşımanın uygun şekilde yapılmamasından dolayı kaplamalı yüzeyde oluşabilecek çizik, 

parmak izi, ter, kir vb., temper sonrası geri dönüşü olmayacak şekilde belirgin hale gelecektir. 

 

5. KESİM 

 Kesim işlemi mutlaka makine yapılmalı, el ile kesim yapılmamalıdır. 

 Ter ve yağ kaplamalı camların kaplama yüzeyini kolayca bozduğu için, kaplamalı camlar 

kullanılırken mutlaka yağ ve ter geçirmeyen nitril kaplı eldiven kullanılmalı, eldiven su geçirmez ve 

temiz olmalıdır. Kaplamalı cama hiçbir durumda eldivensiz dokunulmamalıdır. Kirlenen ve yağlanan 

eldivenlerin hemen değiştirilmesi gerekir.  

 Kesim sırasında camın kaplamalı yüzeyinin yukarıya gelmesine dikkat edilmeli, kesme daima 

kaplamalı yüzden yapılmalıdır. Camlar masaya yatırılırken kaplamasız yüzeyden vakum diskleri ile 

tutulmalıdır. 

 Camların boyut ölçümleri yapılırken çelik metrenin kaplama yüzeyine temas ettirilmemesi 

gerekmektedir. 
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 Kesim yağı kaplama ile uyumlu olmalı, uçucu ve suda çözünebilir özellikte olmalıdır. Acecut 

5503 markalı uçucu kesim yağı uygunluğu bilindiğinden kullanılabilir. 

 Kesim işlemi sırasında kesim yağı miktarı önemlidir. Kesim yağının aşırı kullanımı kaplamalı 

yüzeyde leke kalmasına ve bozulmasına sebebiyet verebilir. Gereğinden az kullanılan kesim yağı ise 

kesim sırasında pul atmaya sebep olacak ve kesim kenar kalitesini düşürecektir. Bu nedenle yeterli 

kesim yağının kullanılması gerekmektedir. 

 Kaplamalı camların kopartılmasında, kaplamalı yüzeyin çizilmemesi için kaplamalı yüzeye 

herhangi bir temasın olmaması gerekir. Bunun için camlar el ile kopartılmalı ya da bu iş için özel 

geliştirilmiş koparma sistemleri kullanılmalıdır. 

 Kesim masası üzeri, gerek kesim sürecine başlamadan önce gerekse kesim süreci boyunca 

periyodik olarak elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. 

 Kesme ve koparma işlemleri sonrasında camın kenar kalitesinin kontrol edilmesi tavsiye edilir. 

Düşük kesim kalitesi sonrasında uygulanacak 

yetersiz kenar işleme ile camların temperleme 

sürecinde kırılma oranı artacaktır. Bu nedenle 

kesim işlemi sonrasında kenar kalitesinin 

kontrol edilmesi gerekir. Camların kesimi, 

masadan kaldırılması, palete koyulması ve 

hizalanması sırasında kaplama yüzeyine omuz, 

göbek ve diz gibi vücut unsurlarının temasından 

kaçınılmalıdır. 
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 Koparılmış camlar üst üste 

konmamalıdır. Camların üzerinde 

halihazırda nötr lusit tozu olduğu için kesim 

sonrası camlar özel taşıma paletlerinde 

istiflenirken herhangi bir ayıraca ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Ancak herhangi bir 

sebepten dolayı (basınçlı hava, yıkama vb.) 

cam yüzeyindeki lusit tozu uzaklaştırılmış ise 

camlar arasında bir önceki bölümde 

tanımlanan ayıraçlar kullanılabilir. 

 Kesilen kaplamalı camlar, korozyondan korumak amacıyla kesim yapıldıktan itibaren 24 saat 

içinde işleme alınarak Isıcam haline getirilmelidir. 

 Kesilen camlar aynı kapalı tesis içerisinde üretime alınmalı, Isıcam haline getirilmeden tesis 

dışına çıkarılmamalıdır. 

 

6. KENAR SIYIRMA 

 Isıcam ünitesinde iç sızdırmazlık malzemesi (butil) ve dış sızdırmazlık malzemesi altında kalacak 

bölgedeki kaplama mutlaka sıyrılmalıdır. 

 Kenar sıyırma işlemi disk keçe ile kesim masası üzerinde yapılmalı, dönme ekseni cam yönüne 

paralel olan disk keçeler kullanılmalıdır. 

 Freze tel, freze keçe ve el tipi kenar sıyırma sistemleri kenar sıyırma işlemi için uygun değildir. 
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 Kaplamanın sıyrıldığı alanın genişliği; dış sızdırmazlık malzemesi olarak poliüretan veya 

polisülfit kullanılması durumunda en az 10 mm (Isıcam ünitesi ara boşluğunda argon gazı 

kullanılması durumunda 11 mm), silikon kullanılması durumunda ise en az 13 mm (Isıcam ünitesi ara 

boşluğunda argon gazı kullanılması durumunda 15 mm) olmalıdır. 

 Kenar sıyırma kalitesinin kontrolü için 

kenar sıyırma kontrol kalemi kullanılmalıdır. 

 Sıyırmadan sonra kaplamanın, sıyrıldığı 

bölgeden bütünüyle temizlenmiş olmasına 

dikkat edilmelidir. Kaplamanın yeterince 

sıyrılamadığı durumlarda temper 

işleminden sonra sıyırma bölgelerinde 

sarımsı doğrusal izler ortaya 

çıkabilmektedir. Hatta bu bölgelere çerçeve baskı, dolgu silikonu veya silikon sıvama uygulamaları 

yapıldığında bu sarımsı izler daha da belirgin hale gelebilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi 

amacıyla sıyırma işleminin değişkenleri olan disk keçenin devri, cam üzerindeki ilerleme hızı ve 
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basınç parametrelerinin optimizasyonu yapılmalıdır. Bu değerler, masa markası ve kullanılan disk 

keçenin marka modeline göre değişmekle birlikte sıyırmanın istenilen performansta olmaması 

halinde disk keçenin devrinin ve/veya basıncının artırılması ve ilerleme hızının düşürülmesi yönünde 

ayarlanarak en uygun set değerleri belirlenmelidir. Şişecam Düzcam tarafından yapılan denemelerde 

Fischler AE100 ve Lukas HP150 markalı disk keçelerin set değerleri optimize edildiğinde uygun 

sonuçlar alınmıştır. 

 Özel yapısal cam uygulamalarında sıyırma genişliği artabilmektedir. Bu gibi durumlarda butilin 

temas ettiği alandan camın kenarına kadar olan tüm bölge kesinlikle sıyrılmalıdır. Aksi takdirde 

Isıcam bozulmaları, görüntü bozuklukları olabileceği gibi bondingli camlarda bonding silikonunun 

kaplamalı bölge ile teması sonucu yapışma performansı olumsuz etkilenebilir.  

 20 mm ve daha büyük sıyırma alanları 

söz konusu olduğunda, sıyırma işleminin 

sıyırma alanı kadar ene sahip bir disk keçe 

kullanılarak tek seferde sıyrılması önemlidir. 

Düşük genişlikte disk keçe kullanılarak aynı 

kenardan yan yana birkaç kez geçilerek geniş 

alanda sıyırma yapılması halinde temper 

sonrasında görsel sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. Kesim masalarında yer alan 

otomatik sıyırma sistemlerine genelde en olarak 20 – 30 mm’den büyük disk keçe takılamadığından 

bu genişliklerden büyük sıyırma ihtiyaçlarında kesme hattı dışında tek seferde sıyırma yapılabilen 

hat dışı sıyırma sistemleri kullanılmalıdır. Bu sistemlerde değişken sıyırma kalınlıkları ihtiyaçları göz 

önünde bulundurularak disk keçenin hız, devir ve basınç ayarlarının değiştirilebilir olması önemlidir. 

 Bazı projelerde, binanın köşe bölgelerinde yer alan camlarda çok daha kalın (50 mm veya üzeri) 

sıyırmalara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu gibi sıyırma ihtiyaçlarında temper süreci sırasında cam 

kırılması, ondülasyona bağlı optik bozulmalar gibi normalde yaşanmayan sorunlar 

yaşanabilmektedir. Bunun nedeni sıyrılan alanda kaplama olmaması nedeniyle camın bu bölgesinin 

kaplama olan bölgeye oranla daha hızlı ısınmasıdır. Genel olarak önerilmemekle birlikte bu gibi 

zorunlu hallerde kaplamanın sıyrılma işlemi temperden sonra hat dışı sıyırma sistemi kullanılarak 

yapılabilir. Ancak temperden sonra kaplama yüzeyi temper öncesine göre daha hassas olduğundan 

kaplamanın zarar görmemesi için azami özen gösterilmelidir. 
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7. KENAR İŞLEME 

7.1. ÇAPAK 

 Çapak alma işlemi dikey ya da yatay otomatik çapak alma hatları ile yapılmalıdır. Makinenin 

taşıma konveyör ve baskı sistemi kesinlikle kaplamalı yüzeyle temas halinde olmamalıdır. Kenar 

işleme sürecinde yeterli miktarda temiz suyun kullanıldığından emin olunmalıdır. Aksi takdirde aşırı 

cam tozu ile kirlenen yüzey yıkama sürecinde çizilebilir. 

 

 Manuel çapraz bant ve el zımpara 

makinesi gibi elle çapak alma işlemleri 

kaplamaya zarar verebileceğinden bu tür 

işlemlere uygun değildir. Kenar işleme süreci 

boyunca camın kuruması engellenmeli, 

süreç sonunda bekletilmeden yıkanmalıdır. 
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7.2. RODAJ 

 Temperlenebilir hat dışı kaplamalı camların kenar işlemesi otomatik yatay (double edger, CNC) 

ya da dik rodaj makinelerinde yapılabilir. 

 

 Tek seferde camın sadece alt kenarını 

rodajlayan, camı karşılıklı 2 palet yardımı ile 

sıkıştırarak hareket ettirme prensibine sahip 

dik rodaj makineleri temperlenebilir hat dışı 

kaplamalı camların kenar işlemesine uygun 

değildir. Bu makinelerdeki paletler rodaj 

işlemi esnasında camı her iki yüzeyden 

sıkıştırdığından kaplama yüzeyinin 

çizilmesine neden olacaktır. 
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 Yatay rodaj hatlarında (double edger) 

rodaj makinesinin üst baskı bandı, 

kaplamaya zarar vermeyecek özellikte 

(yumuşak, desensiz vb.) olmalıdır. Ayrıca 

camın giriş kısmında üst bandı sürekli ıslak ve 

temiz tutacak şekilde pulvarize su püskürten 

nozzle olmalıdır. 

 Yatay rodaj hatları (double edger) çift 

yönlü çalışacak nitelikte ve camı otomatik 

olarak 90° çevirecek donanıma sahip olmalı, hat çıkışında camın her 4 kenarı da rodajlanmış ve 

yıkanmış olmalıdır. Süreç sırasında cama elle müdahale olmamalıdır. 

 Diğer tipteki yatay rodaj hatlarında (CNC) kaplamalı yüzeyin taşıyıcı veya işleme elemanları ile 

temas etmesi engellenmelidir. Kenar işleme süreci boyunca camın kuruması engellenmeli, süreç 

sonunda bekletilmeden yıkanmalıdır. 

 

8. YIKAMA 

 Camlar kaplamaya uygun nitelikte yumuşak ve temiz fırça kullanılarak yıkanmalıdır. 

 Kaplamalı yüzeyle temas edecek olan fırçaların kıllarının çapı 0,10 - 0,15 mm arasında 

olmalıdır. 

 Fırça kılları 6-6 naylon ya da benzer 

yumuşaklıkta, yüksek su tutma özelliğine 

sahip bir malzemeden üretilmiş olmalıdır.  

 Fırça kıl uzunluğu 40 - 50 mm arasında 

olmalıdır. 

 Kaplama yüzeyine gelen fırça baskısı en 

fazla 2 mm olmalıdır. 

 Fırçaların yumuşak hale gelmesi için 

camları yıkamaya başlamadan önce yıkama 

makinesi bir süre ıslak halde boşta çalıştırılmalıdır. 

 Yıkama makinesinin girişinde bulunan ve suyun sistemden dışarı sıçramasını engelleyen 

fırça/koruyucu plakanın kaplama yüzeyi ile teması engellenmelidir. 
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 Yıkama esnasında camlara mekanik bir hasar verilmemelidir. Bu kapsamda kaplamalı camların 

yıkama makinesinden duraksamaksızın geçmesi sağlanmalıdır. Beklenmeyen şartlar neticesinde 

camın yıkama makinesinde kalması durumunda yıkama fırçaları mutlaka durdurulmalıdır. 

 Yatay cam yıkama makinelerinin girişinde, çapak ya da rodaj süreci sonrası camın üst 

(kaplamalı) yüzeyinde biriken cam tozu içerikli suyu cam yüzeyinden uzaklaştıracak pulvarize su 

püskürten nozzle sistemi olmalıdır. 

 Yıkama makinesinde iletkenliği 30 μS/cm’yi geçmeyen,  değeri 6,0 - 7,5 aralığında,  sertliği en 

fazla 5 Fr ve sıcaklığı en az 30 ˚C olan demineralize su kullanılmalıdır. 

 Makinedeki suya deterjan ya da herhangi bir kimyasal katkı malzemesi eklenmemelidir. 

 Yıkama makinesinin hava bıçağı filtresi temiz tutulmalıdır. 

 Yıkama fırçalarının sürekli kullanılmayan bölümlerinde kir, cam tozu vb. birikebilir ve bu 

birikintiler kaplamalı yüzeyde çiziğe neden olabilir.  Kullanılmayan bu bölümlerden cam geçirilmesi 

gerektiğinde fırçaların çok iyi şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yıkama fırçalarının 

kullanılan kısımlarına da zaman içerisinde cam çapakları ya da yabancı maddeler yapışabilir. Bu 

nedenle fırçaların tüm bölgelerinin periyodik olarak basınçlı su tabancası ile yıkanması tavsiye edilir. 

 Alg ve benzeri organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla ışığı geçirmeyen boru ve su 

tankları kullanılmalıdır. 

 Yıkama sonrasında camda herhangi bir leke, su izi ya da ıslaklık olmamalıdır. 

 Yıkanan camların arasına ayıraç olarak nötr özellikte lusit tozu, karton ya da kağıt konularak 

birbirine teması engellenmelidir. Aksi takdirde kaplamada fiziksel hasarlar oluşabilir. 

 

9. BASKI 

 Baskı yapılacak bölgede kaplama sıyrılarak serigrafi yöntemi ile çerçeve baskı yapılabilir.  
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 Çerçeve baskı uygulamasında baskı yapılacak bölgedeki kaplamanın tamamen ve homojen bir 

şekilde sıyrılmasına dikkat edilmelidir. Bu doğrultuda kaplamanın sıyrıldığı alan kontrol edilmelidir. 

 Baskı hattı girişinde, hat ile bütünleşmiş (kenar işleme hattı sonunda yer alan yıkama 

makinesinden bağımsız) bir yıkama makinesinin olması tavsiye edilir. 

 Yıkama makinesinde iletkenliği 10 μS/cm’yi geçmeyen, pH değeri 6,0 - 7,5 arasında,  sertliği en 

fazla 5 Fr ve sıcaklığı en az 30 ˚C olan demineralize su kullanılmalıdır. 

 Baskı kalitesinin olumsuz yönde etkilenmemesi için, camın baskı yapılacak yüzeyinin yıkama 

sonrası nemli kalmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, yıkama makinesi kurutma etkinliği çok 

önemlidir. 

 Baskı sürecinde serigraf tıkanıklıklarının temizlenmesi için sadece saf alkol kullanılmalı ve 

alkolün kuruması beklenmelidir. Serigrafın temizlenmesi sırasında kesinlikle tiner kullanılmamalıdır. 

Tiner ile yapılan serigraf temizliği kaplamanın bozulmasına yol açabilir. 

 Yapılacak çerçeve baskı için her cam boyutuna göre ayrı serigraf hazırlanmalıdır. Tek bir 

serigraf ile farklı boyutlarda çerçeve baskı yapılması sırasında kullanılan maskeleme bandı, baskı 

işlemi sırasında kaplamanın bozulmasına yol açabilir. 

 Baskı işlemi sonrasında kaplama veya cam yüzeyindeki kirlilikler sadece alkol ile 

temizlenmelidir. Temizlik işleminde kesinlikle tiner kullanılmamalıdır. 

 Kaplama yüzeyine dekoratif amaçlarla serigrafi baskı (tüm yüz, noktasal, doğrusal vb.) 

yapılabilir. Ancak bu gibi baskılarda renk farklılığı ve performans kaybı söz konusu olabilir. Ayrıca bu 

tip baskılarda boya sertliği, boya kalınlığı, boyanın kimyasal yapısı, tane boyutu ve ısıl genleşme 

katsayısı gibi değişkenlerin kontrol edilmesi, boya tedarikçisi ile kaplama uyumunun teyit edilmesi 

gerekmektedir.  Yukarıda verilen parametrelerin cam ve kaplama ile uyumsuz olması durumunda 

temper sürecinde yoğun kırılmalar yaşanabilir. Bu tip uygulamalarda camın butil ve dolgu macunları 

ile temas eden bölümlerine kesinlikle kenar sıyırma yapılmalıdır. 

 Seri üretim öncesinde birkaç m² cam baskı işlemi yapılarak temperlenmelidir. Yapılan 

kontrollerde ve temperleme işleminde herhangi bir problem görülmez ise seri üretime geçilmelidir. 

 Boya hazırlama süreci, gerek boyanın örtücülüğü gerekse renk değeri parametresinin istenilen 

değerde olması, ayrıca devamlılığı olan projelerde kalitenin sürekliliğinin sağlanması açısından büyük 

önem arz etmektedir. Bu sürecin hassasiyetle yürütülebilmesi için laboratuvarda vizkozimetre ve 

portatif spektrofotometre cihazlarının bulunması tavsiye edilir. 
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10. TEMPERLEME (ISIL İŞLEM) 

 Şişecam Düzcam’ ın üretmiş olduğu temperlenebilir hat dışı kaplamalı cam düşük emisiviteli 

bir cam olduğu için tam konveksiyonlu temper fırınlarında temperlenmelidir. 

 Cam, kaplamalı yüzey her zaman üstte kalacak şekilde temperlenmelidir. 

 Genel kural olarak düşük emisivite değerine sahip kaplamalı camlar aynı kalınlıktaki düzcama 

göre daha düşük fırın sıcaklıkları, daha uzun ısıtma süresi ve daha yüksek üst konveksiyon profilinde 

temperlenmelidir. Bu parametrelerle camın fırında homojen şekilde ısınması sağlanmalıdır. Isınma 

süreci başlangıcında fırın kapağı açılarak camın fırın içerisindeki geometrisi kontrol edilmeli, 

inhomojen ısınma sonucu oluşabilecek kamburluklar fırın parametrelerinin optimizasyonu ile 

mutlaka önlenmelidir. Bu konu özellikle büyük ebatlı camlarda önem arz etmektedir. 

 Temper parametreleri fırın tasarımına göre değişkenlik gösterdiğinden uygun reçete 

değerlerinin belirlenmesi için ilk seri üretim öncesinde Şişecam Düzcam teknik uzmanları ile birlikte 

deneme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Gerekli teknik destek için Şişecam Düzcam Müşteri 

Teknik Hizmetleri Müdürlüğü ile temasa geçilebilir. 

 Kaplamalı camın kaplamalı yüzeyi fırında ısınmaya direnç gösterdiği gibi quench bölgesinde de 

soğumaya direnç göstermektedir. Bu nedenle düz cama göre kaplamalı camlarda üst quench 

nozullarından verilen hava miktarı arttırılarak camın quench bölgesinde homojen şekilde soğuması 

sağlanmalıdır. 

 Camın cephede takılış şekline göre yere paralel olan kenarı temper fırınının merdanelerine 

paralel olacak şekilde cam temperlenmelidir.  

 Kaplama ısıya karşı hassas olduğu için camın temper fırınında aşırı derecede ısınması 

önlenmelidir. Ondülasyon kontrolü ile camın fırında fazla ısınıp ısınmadığı kontrol edilmelidir. Pratik 

olması nedeniyle ondülasyon kontrolünün fırın çıkışındaki zebra pano ile yapılması tavsiye edilir. 
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 Kaplamalı camın temperlenmesinden en az 24 saat önce kükürt gazı kullanımı kesilmeli, 

temperleme süreci esnasında da kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 Camların boyut ölçümleri yapılırken, çelik metrenin kaplama yüzeyine temas ettirilmemesi 

gerekmektedir. 

 Temperlenen camların palete konulması esnasında ayıraç olarak nötr özellikte lusit tozu, 

karton ya da kağıt kullanılabilir (Şişecam Düzcam nötr lüsit tozu olarak Degacryl M286 markalı ürünü 

önermektedir). Foam paper ve köpük strafor kullanılmamalıdır. 

 Temper süreci öncesi kaplamalı yüzeyde kirlilik tespit edilmesi halinde kirli bölge etil alkol ve 

yumuşak bir bez (pamuklu) yardımı ile temizlenebilir (Şişecam Düzcam temizlik bezi olarak Kimberly-

Clark Kimtech Prep Wettask DS 7766 markalı ürünü önermektedir). Kirin çıkarılması için kaplamalı 

yüzey kesinlikle ovulmamalı, kâğıt, peçete vb. malzeme ile temizlenmeye çalışılmamalı, tiner, 

amonyak, asit vb. korozif malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır. 

 Kesilmiş olan camların 24 saat içinde Isıcam haline getirilmesi gerektiğinden temperlenen 

camların da bekletilmeden Isıcam üretimine alınması gerekmektedir. 

 Temper kalitesinin istenilen seviyede olması için ilgili standartta belirtilen kalite kontrol 

cihazlarının tedarik edilmesi ve düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. 

 

11. HEAT SOAK (ISIL BANYO) 

 Heat soak testi EN 14179-1 standardına göre yapılır. 

 Test sırasında kullanılan ayıraç malzeme sadece kenar sıyırma bölgelerine temas etmelidir. 

Kaplama yüzeyine temas edecek herhangi bir malzeme (ayıraç, termokupl) kaplamanın çizilmesine 

neden olabilir. 

 Heat soak testi sırasında aşırı kırılma gözlendiğinde camın kenar işleme kalitesi ve camların 

arasında yeterli boşluk olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kalitesiz kenar işleme veya yetersiz hava 

sirkülasyonu sonucunda camların dengesiz ısınıp soğuması heat soak testinde kırılma oranını 

arttırabilmektedir. 

 Heat soak testinde gözlenen kırılmaların bir diğer sebebi ise temperleme işleminde camlara 

aşırı gerilim yüklenmesidir. Camın aşırı ısıtılması veya gereğinden fazla hava kullanılarak soğutulması 

sonucunda camdaki gerilim miktarı yükselmektedir. Gerilim seviyesi temperden çıkan bir camın 

kırılarak 25 cm² içerisindeki parçacık sayısına bakarak tespit edilebilir. Standartların verdiği alt limit 
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değerinin aşırı derecede üzerinde çalışılması 

hem temper fırınında hem de heat soak 

testinde kırılmaları arttırmaktadır. 

 Heat soak testinde camların kırılmaması 

daha sonra cepheye montajı yapıldıktan 

sonra kırılmayacağının garantisi değildir. 

 

12. BOMBELEME 

 Kaplamalı cam bombeleme sürecine 

uygundur. Ancak bombeli camlarda çok fazla 

radius ve ebat çeşitliliği olduğundan seri 

üretim öncesinde proje bazında deneme 

yapılarak şahit numune üretilmelidir. 

 Kaplamalı cama bombe formu quenchte 

verilecek ise kaplama yüzeyine temas eden 

kevların temiz ve seviyesinin aynı olmasına 

dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kirli ve 

düzgün olmayan kevlar kaplamanın çizilmesine neden olacaktır. 

 

13. LAMİNASYON 

 Temperlenebilir kaplamalı cam, PVB arka yüzde (kaplamasız yüzeyde) kalacak ve kaplama 

dışarıya bakacak şekilde lamine edilebilir. Laminasyon işlemi sırasında, kaplamaya zarar 

verilmemesine dikkat edilmelidir. 

 Temperlenebilir kaplamalı cam, kaplama PVB’ye bakacak şekilde lamine edilebilir. Bu 

durumda, kaplamanın ısı yalıtım özelliği olumsuz etkileneceği için, kaplamanın PVB’ye bakan yüzde 

lamine edilmesi önerilmez. Süreç şartlarına ve kullanılan PVB’ye bağlı olarak delaminasyon riski 

olduğu için seri üretim öncesinde EN 12543 testlerinin uygulanması önerilir. Ayrıca kaplama PVB’ye 

bakacak şekilde lamine cam üretilmesi halinde, kaplamanın hava ile temas etmesi sonucunda 

kenardan başlayarak kaplamanın bozulma riski bulunmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için 

lamine camın kenar bölgelerinin hava ile teması (PVB üreticisi tarafından PVB ile kimyasal uygunluğu 

teyit edilen silikon, bant vb. malzemeler kullanılarak) kesilmeli veya kaplamalı cama kenar sıyırma 
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işlemi yapıldıktan sonra lamine cam üretilmelidir. Kaplama PVB’ ye bakacak şekilde lamine cam 

üretilmesi halinde kaplamalı camın dışarıdan görünüşü temperli tek cam görüntüsüne göre farklı 

renk tonunda olabilir. Bu nedenle şahit numune üretilmesi önerilmektedir. Kaplamanın PVB ile 

temas edecek şekilde lamine edilmesi gereken projelerde, lamine camın renk performansı hakkında 

Şişecam Düzcam’a başvurularak bilgi alınması gerekmektedir. 

 Temperlenebilir kaplamalı cam ile lamine üretimi gerçekleştirilirken dikkat edilmesi gereken 

hususlar aşağıdaki gibidir. 

o Lamine hattında yer alan yıkama makinesindeki fırçaların kaplamayı çizmeyecek nitelikte 

olması gerekmektedir. 

o Yıkama makinesinde iletkenliği 10 μS/cm’yi geçmeyen, pH değeri 6,0 - 7,5 arasında,  sertliği en 

fazla 5 Fr ve sıcaklığı en az 30 ˚C olan demineralize su kullanılmalıdır. 

o Vakum diskleri ile taşımada, camın kaplamalı yüzeyden tutulması gereken zaruri hallerde 

vakum diskleri mutlaka temiz koruyucu kılıf ile birlikte kullanılmalıdır. 

o Lamine hattında kullanılan pres merdanelerinin kaplamalı yüzeyi çizmeyecek nitelikte olması 

gerekmektedir. 

o Lamine birleştirme odasında sıcaklık ve nem kontrolü yapılmalıdır. 

 Lamine birleştirme odası iç ortamının temizliği açısında oda girişinde çift kademeli giriş kapısı 

olması tavsiye edilir. 

 Lamine birleştirme sürecinden çıkan camın otoklav sehpasına yerleştirilmesi sırasında kenar 

bölgelerine metal klips kullanılması, cam aralarında ayıraç kullanılması vb. uygulamalarda kullanılan 

malzemelerin kaplamalı yüzeyle temas etmesi engellenmelidir. 

 Otoklav sürecinde kullanılan havanın şartlandırılması gerekmektedir. Bu nedenle otoklavın 

basınçlandırılmasında kullanılan hava kompresör çıkışında kurutucularda şartlandırıldıktan sonra 
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otoklava basılmalıdır. Otoklav sürecinde kullanılan nemli hava kaplamanın bozulmasına neden 

olabilir. Bu nedenle camlar laminasyon işlemi sonrasında çok hızlı bir biçimde Isıcam haline 

getirilmelidir.  

 

14. ISICAM HALİNE GETİRME 

 Isıcam ünitesinde kullanılacak temperlenebilir hat dışı kaplamalı camın iç sızdırmazlık 

malzemesi (butil) ve dış sızdırmazlık malzemesi altında kalacak bölgelerindeki kaplama mutlaka 

sıyrılmalıdır. 

 Bu bölgelerdeki kaplama sıyrılsa bile Isıcam üretiminde strüktürel cam silikonu gibi özel 

malzemeler kullanıldığında, bunların kaplama ile uygunluk ve yapışma performansı için malzemenin 

üreticisi ile temasa geçilmelidir. 

 Kesilmiş olan camlar 24 saat içinde Isıcam haline getirilmelidir. 

 Camlar kaplamaya uygun nitelikte yumuşak ve temiz fırça kullanılarak yıkanmalıdır. 

 Kaplamalı yüzeyle temas edecek olan fırçaların kıllarının çapı 0,10 - 0,15 mm arasında 

olmalıdır. 

 Fırça kılları 6-6 naylon ya da benzer yumuşaklıkta, yüksek su tutma özelliğine sahip bir 

malzemeden üretilmiş olmalıdır.  

 Fırça kıl uzunluğu 40 - 50 mm arasında olmalıdır. 

 Kaplama yüzeyine gelen fırça baskısı en fazla 2 mm olmalıdır. 

 Fırçaların yumuşak hale gelmesi için camları yıkamaya başlamadan önce yıkama makinesi bir 

süre ıslak halde boşta çalıştırılmalıdır. 

 Yıkama makinesinin girişinde bulunan ve suyun sistemden dışarı sıçramasını engelleyen 

fırça/koruyucu plakanın kaplama yüzeyi ile teması engellenmelidir. 

 Yıkama esnasında camlara mekanik hasar verilmemelidir. Bu kapsamda kaplamalı camların 

yıkama makinesinden duraksamaksızın geçmesi sağlanmalıdır. Herhangi bir sebepten dolayı 

temperlenebilir hat dışı kaplamalı camın yıkama makinesi içerisinde kalması durumunda, yıkama 

fırçalarının mutlak suretle durması sağlanmalıdır. 

 Yıkama makinesinde iletkenliği 30 μS/cm’yi geçmeyen, pH değeri 6,0 - 7,5 arasında,  sertliği en 

fazla 5 Fr ve sıcaklığı en az 30 ˚C olan demineralize su kullanılmalıdır. 

 Makinedeki suya deterjan ya da herhangi bir kimyasal katkı malzemesi eklenmemelidir. 

 Yıkama makinesinin hava bıçağı filtresi temiz tutulmalıdır. 
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 Yıkama fırçalarının sürekli kullanılmayan bölümlerinde kir, cam tozu vb. birikebilir ve bu 

birikintiler kaplamalı yüzeyde çiziğe neden olabilir.  Kullanılmayan bu bölümlerden cam geçirilmesi 

gerektiğinde fırçaların çok iyi şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca yıkama fırçalarının 

kullanılan kısımlarına da zaman içerisinde cam çapakları ya da yabancı maddeler yapışabilir. Bu 

nedenle fırçaların tüm bölgelerinin periyodik olarak basınçlı su tabancası ile yıkanması tavsiye edilir. 

 Alg ve benzeri organizmaların oluşmasını engellemek amacıyla ışığı geçirmeyen boru ve su 

tankları kullanılmalıdır. 

 Yıkama sonrasında camda herhangi bir leke, su izi ya da ıslaklık olmamalıdır. 

 Isıcam üretiminde kaplamalı yüzeyin açıkta kalacak şekilde montajına hiçbir zaman izin 

verilmez.  Bu yüzden Isıcam ünitesi, kaplanmış yüzey ünite içinde kalacak şekilde üretilmelidir. Isıcam 

ünitesinde kullanılan temperlenebilir hat dışı kaplamalı camın kaplamalı yüzeyi Isıcam’ın ısı ve güneş 

kontrol performansı ve proje ihtiyaçları doğrultusunda dış camın veya iç camın ünite ara boşluğuna 

bakan yüzeyinde olmalıdır (2 veya 3 

numaralı yüzey). Solar Low-E kaplamalı 

camlar güneş kontrol performanslarının 

olumsuz etkilenmemesi için genel olarak dış 

camın ünite içine bakan 2 numaralı 

yüzeyinde kullanılır. Isıcam ünitelerinde bina 

içine bakacak yüzeyler etiketlerle 

belirlenmelidir. 

 Üretim esnasında kaplamalı yüzey 

merdanelere değmeyecek şekilde taşınmalı ve kaplamalı yüzü koruyabilmek amacı ile vakum diskleri 

yalnızca kaplamasız yüzeye uygulanmalıdır. 

 Temperlenebilir hat dışı kaplamalı camla oluşturulan Isıcamlar nakliye ve stoklama sırasında 

güneş ısısı, doğrudan güneş ışığı, yağmur vb. atmosferik şartlardan etkilenmeyecek şekilde muhafaza 

edilmelidir. 

 

15. KALİTE PARAMETRELERİ 

 Kaplamalı camlar hem görsel olarak hem de ilgili standartlara uygun olarak yapılan ölçüm ve 

hesaplar ile değerlendirilmek suretiyle Şişecam Düzcam’ın yüksek kalite standartları çerçevesinde 

kontrol edilerek pazara sunulmaktadır. 
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 Isıcam üretimi esnasında işleme hatalarının ve hatalı cam plakalarının ayırt edilmesinde söz 

konusu süreç içinde kalite kontrol gerekleri gözetilmelidir. Bu durum, yıkama sonrası kirlenmiş ya da 

çizilmiş camların uygun yöntemle muayene edilmesini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. 

 Süreçlere ait TSE standartları cam işlemeciler tarafından tedarik edilmeli, üretim ve kalite 

kontrolleri bu standartlara uygun olarak yapılmalıdır. 

o TS EN 12150 – Temperli Cam 

o TS EN 1863 – Kısmi Temperlenmiş Cam 

o TS 3539 EN 1279 – Yalıtım Camı (Isıcam) 

o TS EN ISO 12543 - Lamine Cam 

o TS EN 14179 - Isıl Banyo (Heat Soak) 

o TS EN 1096 - Kaplamalı Cam 

 

16. GARANTİ 

 Seri üretime geçilmeden önce Şişecam Düzcam’a başvurulması ve kullanım kılavuzu esasları 

çerçevesinde, teknik uzman eşliğinde deneme üretimi (akreditasyon) yapılması gerekmektedir.  

 Şişecam Düzcam teknik uzmanları eşliğinde deneme üretimi yapılmasının amacı, işlemeci 

firmanın mevcut tesis ve makine altyapısı doğrultusunda kaplamalı camı işleyebilme durumunun 

tespit edilmesidir. Bu denemelerin sonucunun olumlu çıkması, sadece durum tespiti anlamına 

gelmekte olup firmanın daha sonra üreteceği nihai ürünlerin garantisi anlamına gelmemektedir. 

Kaplamalı camlarla üretilecek nihai ürünün tüm sorumluluğu camı işleyen firmaya ait olup, Şişecam 

Düzcam işlenmiş ürünün nihai ürün kalitesi kapsamında hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 Bu dokümanda verilen bütün bilgiler tecrübeler ışığında hazırlanmış olup öneri niteliği 

taşımaktadır. Uygulama sorumluluğu uygulayıcıya ait olup Şişecam Düzcam sorumlu tutulamaz. 

 

17. DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 

 Mutlaka her projenin seri üretimine geçilmeden önce şahit numune üretilerek alt müşterinin 

teyidi alınmalıdır. Cam işleyici firmada saklanan şahit numune ile sevk edilmeye hazır Isıcamlardan 

alınacak numunelerin gün ışığında görsel olarak kıyaslanması önerilir. 

 Proje başlangıcının akabinde ilk sevkiyatın montajı tamamlandıktan sonra oluşacak şahit 

cephe, cam işleyicisi, cephe giydirme firması, yüklenici, bina sahibi vb. taraflarca görsel olarak 
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kontrol edilmeli, şahit numune ve ilgili teknik şartnameye göre (şartname yok ise ilgili uluslararası 

EN standartları) cephede sorun tespit edilmemesi durumunda seri üretime devam edilmelidir. 

 Bu camların emaye baskı uygulanarak ya da üzerine film yapıştırılarak opaklaştırılmış parapet 

panosu olarak kullanılması mümkün değildir. 

 Temperlenebilir hat dışı kaplamalı camlar, çizilme ve korozyona karşı hassastır. Bu sebepten 

ötürü kaplamalı yüzeyleri açıkta kalacak şekilde montajlarına hiçbir zaman izin verilmez. Bu 

kaplamalar daima Isıcam ünitesinin iç yüzeyinde kalmalıdır. 

 Seri üretim sırasında periyodik olarak (tercihen saat başı) temperli ürünler yıkama işleminden 

sonra gün ışığında görsel olarak kontrol edilmelidir. 

 Kaplamalı cam işleme süreçleri sürekli (kesintisiz) olmalı, camlar süreçler arasında 

bekletilmemeli, uzun mesafelerde veya işleme tesisinden dışarı çıkacak şekilde taşıma 

yapılmamalıdır (tüm makineler aynı çatı altında yer almalıdır). 

 Laboratuvar testlerinin (girdi/üretim/ürün) periyodik yapılması, kayıtlarının tutulması, ayrıca 

süreçlerde kullanılan test cihazlarının kalibrasyonu yapılmış, eksiksiz ve çalışır durumda 

bulundurulması esastır. Testlerin şartlandırılmış bir laboratuvarda yapılması tavsiye edilir. 


