PANELTON
EL K‹TABI

®

AÇIKLAMA
Bu kitap, Panelton Boflluklu Döfleme ve Duvar Elemanlar›’n›n: Tasar›mc›ya, Uygulamac›ya ve Kullan›c›ya sa¤layaca¤›
kolayl›klar› ve olanaklar› tan›tmak amac›yla haz›rlanm›flt›r. Birleflimlerle ilgili bölüm ve flekillerdeki say›sal de¤erler
örnek alt de¤erler olarak verilmifltir. Her uygulamada yürürlükteki Standart ve Yönetmeliklere uygun tahkikler
yap›lmal›d›r.
Bölüm 3 ve Bölüm 6’da okuyucuda fikir oluflmas›n› sa¤lamak amac›yla az say›da detay verilmifltir. Tasar›m için
müracaat kitab› olarak kullan›ld›¤›nda bu bölümlerde at›f yap›lan flekil numaralar› EK C’den takib edilebilir.
Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. Teknik Müdürlü¤ü sorular›n›z› cevapland›rmaya haz›rd›r. Bu kitaptaki bilgilerin
Panelton kullan›m›n›zda yararl› olaca¤›n› umar›z.

1.

GENEL B‹LG‹LER

1.1. PREFABR‹KE BETON NED‹R?
Yap› üretiminde yüzy›ldan fazla bir süredir kullan›lan betonarme, yap› üretiminin endüstrileflmesine
uygun bir malzeme olarak her geçen gün geliflmektedir. Üretimi, yo¤un üretime çok elverifllidir, kolayl›kla
flekil verilebilir. Yang›na dirençlidir, uzun ömürlüdür, bak›m gereksinimi azd›r.
Endüstrileflmifl yap› eleman› üretiminin ad› prefabrikasyondur. Prefabrikasyon, yap›y› oluflturacak
elemanlar›n fabrika veya atölyelerde, yap›da yer alaca¤› konum d›fl›nda önceden ve çok tekrarlanabilir
olarak üretilmesidir.

1.2.

PANELTON NED‹R?

Panelton beton teknolojisinin avantajlar›n› içeren bir endüstriyel yap› ürünüdür.
Panelton : Öngerilmeli, boflluklu prefabrike döfleme ve duvar eleman›d›r. Panel ve Beton kelimelerinden
türetilen ad› tescillidir.
Panelton kal›nl›¤› ve öngerme donat›s›, projesindeki boyutlar›na ve yüklerine ba¤l› olarak yap›lacak analiz
ve tasar›m sonucunda seçilir. Panelton üretim sistemi bir binan›n çeflitli katlar›ndaki veya farkl› binalardaki
ayn› karakterde döfleme veya duvar elemanlar›n›n ayn› bantta çok say›da üretimine olanak verir.
Döfleme elemanlar› genelde alt yüzünde donat›l›, basit duvarlar ön ve arka yüzde donat›l› projelendirilir.
Öngerme iflleminin do¤al bir sonucu olarak ters sehim meydana gelecektir; arzu edilmedi¤i hallerde ters
sehim tasar›m safhas›ndaki tedbirlerle en düflük seviyede tutulabilir.
Panelton 120 cm standard genifllikte ve sekiz farkl› kal›nl›kta (10 cm, 12 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm,
30 cm, 38 cm, 46cm) üretilmektedir.

1.3.

KULLANIM ALANLARI

Panelton: Döfleme, çat›, cephe duvar›, tafl›y›c› duvar, istinat duvar›, diyafram duvar› ve köprü döfleme
eleman› olarak projelendirilebilir. Yeralt› suyu kaptaj›, kablo kanal› vb. Amaçla da kullan›labilir.
Yal›nkat olarak kullan›labilen Panelton Döfleme Elemanlar›, döflemenin tafl›ma kapasitesini ve/veya
diyafram özelli¤ini artt›rmak amac›yla çelik has›r donat›l› olarak, en az 4 cm kal›nl›kta betonla kaplanabilir
(“topping” betonu). Bu yap›sal kaplama, döflemeyi kompozit kesitli tafl›y›c› haline dönüfltürür. Projesinde
gözetilmek kayd›yla merdiven vb. bofllu¤u b›rak›labilir; baca, havaland›rma, tesisat delikleri aç›labilir
veya içindeki boflluklar bir kanal gibi kullan›labilir; asma tavan ile çeflitli tesisatlar için ankraj yerlefltirilebilir;
balkon benzeri konsollar oluflturulabilir.
Konut, iflyeri, hastahane, okul, sanayi tesisleri gibi binalar Panelton için uygun kullan›m alanlar›d›r.
Döfleme elemanlar›n›n di¤er bir kullanma alan› da köprülerdir. Karayolu, demiryolu ve yaya köprülerinde
ve otopark, depolama binalar› gibi araç dolaflan döflemeleri bulunan binalarda Panelton Döfleme Elemanlar›
kullan›labilir.
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Panelton duvar elemanlar› tafl›y›c› olan ve olmayan türleri ile çok genifl bir kullan›m alan›na sahiptir.
Tafl›y›c› Olarak: ‹stinat duvar› ve çakma diyafram duvar› olarak kullan›m›n›n yan›s›ra düfley tafl›y›c› olarak
kullan›labilir.

Tafl›y›c› Olmayan Kullan›m Alanlar›: Sanayi yap›lar› ve çok katl› bina cepheleri, arazi ve bahçe çevre duvarlar›, hava
alan›, demiryolu v.b. ses duvarlar›, di¤er kozmetik duvarlar.
Projesinde dikkate al›nmak kayd›yla duvarlarda kap›, pencere boflluklar› b›rak›labilir; baca havaland›rma tesisat
delikleri aç›labilir veya içindeki boflluklar bir kanal gibi kullan›labilir, çeflitli ankrajlar yerlefltirilebilir. Panelton
Duvar Elemanlar› istendi¤inde mimari özelliklerle (agrega görünümlü, yivli, tu¤la görünümlü yüzey vb.) üretilebilir.
Yal›t›m tabakal› Panelton Sandviç Duvar Elemanlar› da üretilmektedir.
Menfez ve Tünel gibi alt yap› inflaatlar›n›n tavan ve duvar kaplama eleman› olarak da Panelton Elemanlar› baflar›yla
kullan›lm›flt›r.
Panelton döfleme ve duvar elemanlar› için referanslar Ek B’de verilmifltir.

1.4.

PANELTONUN ÜSTÜNLÜKLER‹

Panelton endüstriyel bir üründür. Üretiminin tüm ad›mlar› yo¤un bir kalite kontrol sistemati¤i ile gerçeklefltirilmektedir.
Bitmifl ürün üzerinde sistematik kalite kontrol uygulanmaktad›r. Panelton Türk Standartlar› Enstitüsü’nün “KAL‹TE
UYGUNLUK VE ‹MALAT YETERL‹K BELGES‹”ne sahiptir.
Panelton üretiminde, C30 (silindirik örneklerde 28 günlük bas›nç dayan›m› en az 300 kg/cm2) dayan›ml› s›f›r
çökmeli beton, en az 15000 kg/cm2 çekme dayan›ml› nitelikli öngerme donat›s› kullan›lmaktad›r.
Yüksek dayan›ml› öngerme donat›s› ile donat› sarfiyat›ndan tasarruf sa¤lanmaktad›r. Eleman boyunca b›rak›lan
boflluklar ve yüksek dayan›ml› beton sayesinde beton sarfiyat›ndan ve a¤›rl›ktan kazan›larak tafl›ma kapasitesi
artt›r›lm›fl olmaktad›r.
Yap› Merkezi taraf›ndan kullan›lmakta olan Spancrete üretim sistemi alt› ayr› yatakta üst üste döküm yapmaya
olanak vermekte, dolay›s›yla Panelton arz›n› h›zland›rmaktad›r. Bu sistem Türkiye’de sadece Panelton’a özgüdür.
120 cm standart genifllik nedeniyle tafl›ma s›ras›nda yan yana iki s›ra oluflturulabilmekte ve kara tafl›mas› rand›man›
artmaktad›r.
Boflluklu olmas›, tafl›ma ve montaj kolayl›¤›n›n yan› s›ra bitmifl yap›n›n göreceli olarak hafiflemesini, kirifl, kolon,
temel gibi tafl›y›c› sistem elemanlar›na daha az düfley yük ve deprem kuvvetlerin etkimesini sa¤lamaktad›r.
Kal›p, demir, beton malzeme kullan›m› ve iflçili¤inde tasarruf sa¤layan Panelton Elemanlar›n›n avantajlar› afla¤›daki
liste ile özetlenmifltir.
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- Yüksek yük tafl›ma kapasitesi ile büyük aç›kl›klar›n geçilebilmesi
- Yüksek kapasiteli üretim
- H›zl›, hava koflullar›ndan minimum etkilenen montaj
- Düflük ses geçirgenli¤i
- Depreme dayan›kl› birleflim detaylar›
- Yüksek yang›n güvenli¤i
- Düzgün üretim yüzeyi
Panelton, betonarme, çelik, y›¤ma gibi farkl› inflaat yöntemlerinde kullan›labilmektedir.
Panelton Döfleme Elemanlar› monte edildi¤i anda tam kapasite ile çal›flacak bir platform oluflturur. Bu sayede
hem alt hem üst kattaki inflaat kalemleri an›nda bafllat›labilir.

1.5.

PANELTON ÜRET‹M‹

Panelton elemanlar 120 m boyundaki yataklarda üst üste bantlar halinde dökülebilmektedir. Beton dökümünden
önce belirli say› ve düzendeki öngerme donat›s› yata¤›n her iki ucundaki babalar aras›nda hassas cihazlarla gerilir.
Hareketli yan kal›plar ve iç boflluk kal›plar›, betonu döken ve s›k›flt›ran özel makinaya ba¤l› olarak yatak boyunca
ilerler. Beton, makinadaki ayr› kovalardan alt bafll›k, boflluklar boyunca uzanan gövde k›s›mlar› ve üst bafll›k olarak
üç ayr› tabakada dökülür ve tabakalar ayr› ayr› s›k›flt›r›l›r. Beton dayan›m› istenen düzeye erifltikten sonra donat›n›n
babalara ba¤l› uçlar› kesilir ve donat›daki kuvvet betona aktar›lm›fl ve ön gerilme yarat›lm›fl olur. Yük aktarma
ifllemini takiben Panelton elemanlar› projesindeki boylara kesilerek stok sahas›na al›n›r ve buradan flantiyeye
yollan›r.
Sandviç Panelton Elemanlar : Normal duvar eleman› üzerine istenen ›s› yal›t›m düzeyini sa¤layacak malzemenin
yerlefltirilmesinden sonra hafif donat›l› koruyucu bir beton tabakan›n dökülmesiyle oluflturulur. Panelton ve yal›t›m›
koruyucu beton birbirine galvanizli veya paslanmaz çelik çirozlarla ba¤lan›r.
Agrega Görünümlü (Wasch Beton) Panelton ise yüzeysel beton flerbetinin y›kanmas›yla elde edilmektedir. Fuga
v.b. girintili desenlerin elde edilmesi için üst tabaka, normal Panelton’lardan daha kal›n dökülmektedir.
Panelton üretiminde normal flartlarda PÇ-tipi çimento, y›kanm›fl ve elenmifl kum, tafl tozu ve 12.7 mm dane
boyutunda k›rmatafl kullan›lmaktad›r. Gerekti¤inde s›zd›rmazl›k için veya ifllenebilirli¤i artt›rmak için farkl›
tabakalarda kimyasal ve mineral katk›l› beton kullan›m› olanakl›d›r. Alt üst bafll›klar veya kesitin tamam› renkli
beton ile üretilebilir.
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1.6.

MODÜLERL‹K

Panelton modüler geniflli¤i 120 cm’dir. Panelton modüler geniflli¤i gözetilerek yap›lan tasar›mlarda, yerinde dökme
betonarme döfleme veya duvar elemanlar›na veya standart geniflli¤in alt›nda Panelton Döfleme ve Duvar
Elemanlar›n›n kullan›m›na gerek kalmayacakt›r. Böylece, malzeme kayb› ve montaj sonras› ek ifllemler en aza
indirgenecektir.
Panelton Döfleme Elemanlar› ile örtülecek mekan geniflli¤i modüler geniflli¤in katlar› olmal›, akslar aras› genifllik
saptan›rken Panelton boyunca uzanan tafl›y›c› kirifl, perde, duvar v.b. konstrüksiyonlar›n geniflli¤i de dikkate
al›nmal›d›r.
Panelton Duvar Elemanlar› ile örtülecek cephelerde ise dikine veya yatay uygulamalar›n tasar›m›nda Panelton
ile dikey ve yatay tafl›y›c› konstrüksiyon modülerli¤i aras›nda uyum sa¤lanmal›d›r.
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2.

PANELTON GENEL ÖZELL‹KLER‹

2.1. PANELTON KES‹T ÖZELL‹KLER‹ VE KAPAS‹TELER‹
Panelton Döfleme ve Duvar Elemanlar› için kesit özellikleri fiekil 1, fiekil 2 ve Tablo 1’de verilmifltir.
En çok L/360 kadar sehim oluflmas›na izin verildi¤inde, standart beton dayan›m› ve güncel donan›m yöntemleriyle
tafl›nacak Yük ve Aç›kl›k ba¤›nt›s› Tablo 2’de gösterilmifltir.

2.2. YALITIM ÖZELL‹KLER‹
Tasar›ma esas yal›t›m vb. de¤erleri ile özellikleri istenen yönde gelifltirme imkanlar› afla¤›da verilmektedir.

2.2.1. Ses Yal›t›m›
Panelton Döfleme ve Duvar Elemanlar›’n›n ses yal›t›m özelli¤i vard›r. Panelton için yap›lan ses iletimi deney
sonuçlar› afla¤›da desibel (db) cinsinden verilmifltir, Tablo 3, Tablo 4 Pratik bir ses yal›t›m s›n›fland›rmas› ve
çeflitli yal›t›m malzemelerinin etkinlik dereceleriyle ilgili pratik de¤erler Tablo 5 ve Tablo 6’de görülebilir.

2.2.2. Is› Yal›t›m›
Panelton Döfleme Elemanlar› üzerine montaj› takiben ›s› tecridi uygulanabilir. Duvar elemanlar› ise fabrikada
yal›t›c› ve koruyucu tabakalar ilavesi ile Yal›t›ml› Sandviç Duvar Eleman› olarak üretilebilir. fiekil 2, Resim 1
Yal›n Panelton Elemanlar›n ›s› direnci Tablo 7’de; ve Türkiye’de yayg›n olarak kullan›lan malzemelerle yal›t›lm›fl
paneller için ›s› geçirgenli¤i katsay›lar› Tablo 8’de gösterilmektedir. Malzemelerin ›s› iletkenli¤i hesap de¤erleri
TS 825/1989 veya üretici kataloglar›ndan al›nm›flt›r.

7

8
fiekil 1

PANELTON DÖfiEME ELEMANLARI T‹P ENKES‹T‹

PANELTON DUVAR ELEMAN T‹P ENKES‹T‹
(Is› izolasyonsuz ve ›s› izolasyonlu)

fiekil 2
9

10

Yükseklik
cm

DÖfiEMELER
PYS100
10
PYS120
12
PYS150
15
PYS200
20
PYA200
20
PYS250
25
PYS250(IKD)
25
PYS300
30
PYS300(IKD)
30
PYA300
30
PYA300(IKD)
30
PYS380
38
PYS380 IKD
38
PYS460
46
PYS460 IKD
46
DUVARLAR
PDS120
12
PDS120 YALITIMLI 17 + Yal›t›m
PDS150
15
PDS150 YALITIMLI 20 + Yal›t›m
PDA200
20
PDA200 YALITIMLI 25 + Yal›t›m

Panelton Tipi

204
264
294
390
362
461
520
516
622
473
564
642
732
846
937
248
392
283
427
362
506

170
220
245
325
302
384
433
430
518
394
470
535
610
705
781
207
327
236
356
302
422

Kaplamas›z
(kg/m2) (kg/mt)

389
431
431

359
359

348
408
438
534
506
605
664
660
766
617
708
786
876
990
1081

324

290
340
365
445
422
504
553
550
638
514
590
655
730
825
901

Panelton A¤›rl›¤›
5 cm Beton Kaplamal›
(kg/m2)
(kg/mt)

TABLO 1

1035
1035
1179
1179
1508
1508

851
1035
1179
1596
1508
1918
2164
2150
2590
1969
2349
2645
3027
3524
3906

Kesit Alan›
cm2
9242
15844
29661
70381
68569
135357
139948
223906
237671
208272
222509
427983
455876
839132
866773

Atalet Momenti
cm4
16
18
29
32
32
45
45
47
47
47
47
55
55
138
138

Derz Boflluk Kesiti
cm2
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TABLO 2

Tablo 3: Havada Oluflan Sesin Yal›t›m› (db) – Test Sonuçlar›
Panelton Cinsi

Yal›t›m
(db)

150 mm Panelton

50

150 mm Panelton + 50 mm yap›sal kaplama

51

200 mm Panelton

56

200 mm Panelton + 50 mm yap›sal kaplama

59

Tablo 4: 200 mm’lik Panelton’un Darbe Sesi Yal›t›m› (db) – Test Sonuçlar›
Döfleme örtüsü

50 mm Yap›sal Kaplama
var

yok

Do¤rudan darbe

31

26

1.5 mm vinil örtüye darbe

50

48

(1.13 kg/m_ yün hal› +1.42 kg/m_keçe)’ye darbe

84

74

(Pelufl hal›+köpüklü lastik taban)’a darbe

89

76

Tablo 5 : Ses Yal›t›m› ve Duvar›n Öte Taraf›nda Duyulabilme ‹liflkisi
Ses Yal›t›m› (db)

Duyma

30 veya daha az

Normal konuflma rahatl›kla anlafl›l›r.

zay›f

30-35

Yüksek ses anlafl›l›r. Normal konuflma güçlükle anlafl›l›r.

orta

35-40

Yüksek ses güçlükle anlafl›l›r.

iyi

40-45

Yüksek sesle konuflma duyulur, anlafl›lmaz.

45 ve üstü

Derecesi

Çok yüksek sesler belli belirsiz duyulur veya hiç duyulmaz.

12

çok iyi
mükemmel

Tablo 6 : Darbe Sesi Yal›t›m› ‹mkanlar›
Aç›klama

‹lave Yal›t›m (db)

Hal›, keçe, akustik tavan

58

Hal›, keçe

48

Akustik tavan

27

12 mm ahflap parke

25

S›va veya alç› pano tavan

8

Vinil karo

4

50 mm beton kaplama

0

Tablo 7: Yal›t›ms›z Panelton ‹çin Is› Geçirme Direnci
Tip

R(m_h°C/Kcal)

PYS

PYS

PYA

PYS

PYS

PYA

PYS

PYS

PDS

PDS

100

150

200

200

250

300

300

380

120

150

0.168

0.186

0.218

0.208

0.232

0.238

0.255

0.264 0.181

0.187

Tablo 8: Yal›t›m Üzerinde 5 cm Koruma Betonu ile Panelton için Is› Geçirgenli¤i Katsay›s›

Yal›t›m fiekli

d

(Kcal/mh°C)

(cm)

PYS100

-

-

2.56

2.32

2.04

2.44

0.024

3

0.60

0.58

0.56

0.59

5

0.40

0.39

0.38

0.40

Yal›t›ms›z
Styrofoam sert köpük

k (kcal/m_h°C)
PYS200 PYS380 PD150

Polistren sert köpük

0.034

3

0.76

0.74

0.71

0.75

Cam yünü

0.034

5

0.52

0.52

0.50

0.52
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2.2.3. Su Yal›t›m›
Kullan›m› dolay›s› ile ›slak hacim veya atmosfer flartlar›na aç›k ise suya karfl› yal›t›lmal›d›r. Kullan›m yerine göre
yal›t›m, oturtma çat›, metal veya çimentolu asbest vb. levhalarla olabilece¤i gibi, bitümlü ve benzeri malzemelerin
serilmesi ve bir koruyucuyla örtülmesi fleklinde de gerçeklefltirilebilir.
Duvar elemanlar›n›n yal›t›m› : Duvar elemanlar› yeterli düzgünlükte üretildi¤inden iç ve d›fl yüzlerin s›vanmas›
gerekmez. Ara derzlerin yal›t›m› özel macunlarla yap›l›r. D›fl yüzlere fleffaf veya renkli yal›t›m s›valar› veya kimyasallar›
sürülebilir. Gözeneksiz ve nefes almayan türden bir yal›t›m tavsiye edilmez.
Ara derzlerin yal›t›m› için macun olarak
a) akrilik
b) silikon
c) poliüretan
d) polisülfid
esasl› malzemeler piyasada mevcuttur. Ancak deneyimler, akrilik esasl› macunlar›n hangi modifiye malzeme ile
takviye edilirse edilsin uzun sürede uygun olmad›¤›n› göstermektedir. Macun, üretici katalo¤una göre kullan›lmal›d›r.
Yatay duvar uygulamas›nda yatay derzlerde ziftli sünger kullan›labilir. Ancak duvar elemanlar› yan profili lamba
z›vanal› oldu¤undan böyle bir tedbir zorunlu de¤ildir.

2.3. YANGIN DAYANIMI
Binalar›n veya bina elemanlar›n›n yang›na dayan›mlar› Türkiye’de genellikle gözard› edilmektedir. Dolay›s› ile
Panelton Elemanlar›n yang›na dayan›m özelli¤i ülkemizde ön plana ç›km›fl de¤ildir. Ancak, Amerika Birleflik
Devletlerinde, 1 1/2 ila 4 saatlik yang›n dayan›m›na göre “Under Writers” Laboratuvar›nda denenmifl ve baflar›l›
sonuçlar al›nm›flt›r..
Projelendirme safhas›nda göz önüne al›n›rsa, montajdan sonra herhangi bir ilave ifllem gerekmeden arzu edilen
yang›n dayan›m süresine uygun üretim olanakl›d›r.

2.4. YÜZEYDE RENK, DOKU, DESEN
Panelton elemanlar›n standart üretimi gri çimento renginde s›va gerektirmeyecek kadar düzgün bir yüzeyle
gerçeklefltirilir.
Duvar elemanlar›n›n üretim sürecindeki üst yüzünde çeflitli ifllemlerle, agrega görünümlü doku (exposed aggregate,
wasch beton) elde edilebilir. Resim 1a, Resim 1b
Nominal kal›nl›k artt›r›larak, bu fazla kal›nl›¤›n hacmi içinde kalacak yivler teflkili veya süpürülmüfl hissi veren
biteviye pürüz oluflturmak da mümkündür. Resim 1a, Resim 1b
Duvar eleman›n›n en üst tabakas› veya tamam› gri do¤al beton d›fl›nda bir renkle üretilebilir.
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Resim 1a

Resim 1b

2.5. KULLANIM KOLAYLIKLARI
Panelton elemanlara dolap, radyatör, asma tavan, tesisat borular› vb. asmak, ba¤lamak mümkündür. Proje safhas›nda
ayr›nt›l› bilginin projeciye iletilmesi gerekir.

2.5.1. Tavan Ask›lar›
Döfleme alt›na tesisat vb. asmak için veya asma tavan oluflturmak amac›yla Panelton’lar›n boyuna ara derzlerinden
afla¤›ya ask› çubuklar› sark›t›labilir. Bunlar›n aderans› derz harc› içinde veya varsa yap›sal ve mimari kaplamalar
içinde sa¤lanmal›d›r. fiekil 3, fiekil 4

2.5.2. Dübelli Bulon Uygulamas›
Gerek duvar, gerek döfleme elemanlar›nda, dübeller kullan›labilir. Aç›lacak dübel deliklerinin öngerme tellerini
zedelememesi gerekir. Bunun için montajdan önce eleman uçlar›na bakarak boflluklar›n ve donat›n›n konumu
belirlenmelidir.
Dübeller boflluklar›n alt›na uygulanmal› ve uygulanacak dübel boyu dübelin boflluk içine girmesine olanak
sa¤lamayacak kadar k›sa seçilmelidir. Aksi takdirde dübelin boflluk içine girerek boflluk alt kaplama betonunu
patlatmas› olas›l›¤› mevcuttur.
Dübeller, üretici kataloglar›na göre seçilip uygulanmal›d›r.

2.5.3. Döfleme ve Duvar Boflluklar›
Panelton elemanlarda kullan›ma uygun olarak delik aç›labilir, veya boflluklar b›rak›labilir. Elemanlarda aç›lacak
olan delikler tercihan tasar›m sürecinde, üretim öncesi belirlenmelidir. Üretim sonras› oluflturulmas› gerekli olan
delikler için mutlaka Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. Teknik Müdürlü¤üne dan›fl›lmal›d›r.
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fiekil 3

fiekil 4
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3. TASARIM
Ara kat ve çat› tasar›mlar›nda Panelton döfleme elemanlar› yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Bina kullan›m maksad›na
göre çokça rastlanan döfleme düzenleme türleri Bölüm 3.1’de, düfley yüklere göre birleflimler Bölüm 3.2’de, diyafram
oluflturacak birleflimler Bölüm 3.3’te verilmifltir.
Duvar elemanlar›n›n birleflimleri Bölüm 3.4’te toplanm›flt›r. Birleflim detaylar› Ek A’da toplu olarak sunulmufltur.
YAPI MERKEZ‹ PREFABR‹KASYON A.fi.’nin sa¤lad›¤› tasar›m hizmetleri Bölüm 3.5’te tan›t›lmaktad›r.

3.1. DÖfiEME DÜZENLEME TÜRLER‹
Tasar›mda prefabrik döfleme eleman› kullan›lacak ve bundan en üst düzeyde yarar sa¤lanacak ise planlama bu
do¤rultuda yap›lmal›d›r. Döfleme aç›kl›klar›, hem Panelton kesiti kullan›m›nda ekonomi hem de montaj ve tafl›mada
kolayl›k ve uygunluk sa¤lamak amac›yla seçilmelidir. Bölüm 1.6’da modüler mekan geniflli¤i ile ilgili olarak,
Panelton boyunca uzanan kirifl, duvar v.b. konstrüksiyona dikkat çekilmifltir.
Bina kullan›m maksad›na göre döfleme eleman› kullan›m›nda en çok rastlanan düzenleme çeflitleri afla¤›da
verilmektedir.

3.1.1. Konutlar
Az katl› konutlarda en yayg›n sistem Panelton döfleme ile tafl›y›c› duvard›r. Panelton elemanlar› duvardan duvara
çal›fl›r. Duvar›n boyuna yöndeki stabilitesi, enine duvarlar›n I veya T flekline sokulmas›yla ya da ayr› kesme duvarlar›
oluflturulmas›yla sa¤lan›r. Duvarlar y›¤ma kargir veya betonarme olabilir.

3.1.2. ‹flyerleri
Tafl›y›c› sistem prefabrik betonarme, yerinde dökme betonarme, çelik konstrüksiyon veya y›¤ma kargir olabilir.
Kirifller genellikle uzun duvara paraleldir, kat yüksekliklerini azaltmak için yönetmeliklerin izin verdi¤i çerçevede
s›¤ ve genifl kirifller tercih edilebilir. Kirifl kesitleri Paneltona mesnet oluflturaca¤›ndan ters T veya L fleklini olabilir.
Alt flanfl› mesnet görevi üstlenen çelik kirifller döfleme kal›nl›¤›n› azaltarak avantaj yaratabilir. (Bkz. EK A)
Okul, hastahane, laboratuvar gibi yap›larda da iflyerleri düzenlemesi geçerlidir.
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3.1.3. Sanayi ve Bay›nd›rl›k Yap›lar›
Betonarme veya çelik çerçeveler ile büyük aç›kl›klar›n geçildi¤i sanayi tipi yap›lar›n ara katl› olan bölümlerinde
daha s›k kolonlama yard›m› ile k›smi arakatlar oluflturularak panelton kullan›l›r.
Köprülerde aç›kl›k sadece Panelton ile geçiriliyorsa yol eksesine paralel, tünellerde ise tünel eksenine dik olarak
yerlefltirilir.

Döfleme Panelton Uygulamas›
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fiekil 5

3.2. DÖfiEME ELEMANLARININ B‹RLEfi‹MLER‹
Bu bölümde Panelton döfleme elemanlar›n›n birleflimi yan birleflim ve uç birleflim olarak iki ana grupta incelenecektir.

3.2.1. Panelton Yan Birleflimleri
3.2.1.1. Panelton-Panelton Birleflimleri
Panelton elemanlar› aras›ndaki ba¤lant›, özel kesitli birleflim (derz) bölgelerine yüksek dayan›ml› grout betonu
doldurularak oluflturulur. Grout uygulamas›nda gözetilecek hususlar montaj bölümünde verilmifltir. Birleflim düfley
ve yatay kesme kuvvetlerini aktar›r ve düfley yükler alt›nda elemanlar›n birlikte çal›flmas›na olanak sa¤lar.
Döfleme üstündeki tekil bir yük veya bir eleman boyunca uzanan duvar v.b. çizgisel yükün birden çok panele
da¤›l›m› paneller aras› grout dolgu ile olanakl›d›r. Benzer flekilde, paneltonda aç›lacak bir deli¤in sebep oldu¤u
kesit küçülmesi etkisi komflu paneltonlarla telafi edilebilmektedir. Bu nedenle grout betonun malzeme ve
uygulama kalitesi çok önemlidir.

3.2.1.2. Panelton Di¤er Yan Birleflimleri
Eleman yan yüzlerinden birinin kirifl, hat›l v.b. eleman veya di¤er yöndeki bir paneltonla birleflimidir. Birleflimin
amac› yatay yüklerin aktar›lmas› yoluyla rijit diyafram davran›fl›n›n sa¤lanmas›d›r. Böyle birleflimlerde Panelton
ile di¤er elemanlar aras›nda düfley yük al›flverifline izin verilmez ve gerekti¤inde sünek bir malzeme ile mesnede
oturmas›na karfl› önlem al›n›r.

3.2.2. Panelton Uç Birleflimleri
Bu birleflimler, eleman öz a¤›rl›¤› ile di¤er hareketsiz ve/veya hareketli yüklerin döfleme elemanlar›ndan, kirifl, duvar
v.b. tafl›y›c›lara aktar›ld›¤› birleflimlerdir. Panelton, çelik elemanlara do¤rudan oturtulur. Betonarme kirifl veya
y›¤ma duvar hat›llar›nda ise mesnet yast›klar› (bantlar›) kullan›l›r.
Mesnette Panelton uçlar›na dökülecek harç veya beton, mesnet d›fl yüzüne kadar eleman iç boflluklar›n› da
doldurmal›d›r. Ancak bu harc›n istenen noktadan öteye yay›lmamas› için uygun t›kaç kullan›lmal›d›r.

3.2.3. Mesnet Yast›klar›
Panelton mesnet yast›klar›, betonarme kirifl ve y›¤ma duvar hat›llar›ndaki mesnet bölgesi pürüzlerinin olumsuz
etkisinin giderilmesi ve montaj s›ras›ndaki yerlefltirme, yanaflt›rma ifllemlerinin sa¤l›kl› yap›labilmesi için kullan›l›r.
Çelik tafl›y›c›lar üzerinde mesnet yast›¤› gerekli de¤ildir.
Normal ve kuru flartlarda mesnet yast›¤› olarak yaklafl›k 4 mm kal›nl›kta kaplamal›, su kontrapla¤› kullan›labilir.
Devaml› rutubet olan yerlerde ise do¤al kauçuk veya neopren gibi elastomerik malzemeler önerilir.
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3.2.4. Mesnetleme Uzunlu¤u
Panelton elemanlar›n mesnet uzunlu¤u TS9967’de tan›mlanm›flt›r. Tafl›y›c› sisteme göre minimum mesnet uzunluk
de¤erleri Tablo 9’da verilmifltir. 6 mt’yi aflan aç›kl›klarda söz konusu mesnet uzunluklar› aç›kl›k/6 katsay›s› ile
çarp›larak artt›r›lmal›d›r.
Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi minimum 10 cm mesnetleme boyu önermektedir.
Simetrik olarak yüklenmeyen tafl›y›c› kirifllerin burulmaya karfl› tahkik edilmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r.
Tablo 9
Panelton Mesnet Uzunluklar› (TS 9967 Bölüm 4.2.1.2)
Mesnet

En Az Mesnet

Cinsi

Uzunlu¤u
(cm)

Önlem al›nmazsa
Y›¤ma inflaatta

10

Yerinde Dökme Betonarme, Prekast Betonarme

7.5

Çelik kirifl ve konsollar vb.

7.5

Betonarme Ba¤ Hat›l› ile Önlem Al›n›rsa
Tüm yap› sistemleri için, aç›kl›k

6mt

5 (net ölçü)

Tüm yap› sistemleri için, aç›kl›k

6mt

5 x aç›kl›k

6

3.3 D‹YAFRAM ETK‹S‹
3.3.1. Genel
Diyafram etkisi, bir döflemeyi teflkil eden bir veya daha fazla eleman›n bir makas veya derin kirifl gibi çal›flarak
kendisine etkiyen yatay yükleri düfley elemanlara yayarak aktarmas›d›r. Deprem bölgelerinde davran›fl› büyük önem
tafl›maktad›r. Bu amaç için, döfleme düzlemi içinde a¤›rl›kl› olarak yatay yük etkilerinden oluflan çekme ve bas›nç
kuvvetlerine karfl› koyan bir ba¤ sistemi gereklidir. Diyafram etkisinin sa¤lanmas› amac›yla donat›l› yap›sal kaplama
kullan›lmas› gereklidir. Donat›l› yap›sal kaplama genellikle panel betonlar üzerine dökülen 5-10cm kal›nl›kta tek
veya çift s›ra has›r çelik donat›l› kaplama betonu ile oluflturulur.

3.3.2. Ba¤ Sistemi
Ba¤ sistemi ba¤ hat›llar›ndan ve ba¤ çubuklar›ndan oluflur. Depremsiz bölgelerde, yap›sal bütünlü¤ü önemli olmayan
az katl›, küçük aç›kl›kl› yap›larda ba¤ sistemi hafifletilebilir veya kald›r›labilir.

3.3.2.1. Ba¤ Hat›llar›
Genellikle kirifl, duvar, perde, çekirdek gibi tafl›y›c› konstrüksiyon ile döfleme kenarlar› boyunca yerinde dökülerek
oluflturulan elemanlard›r. Döflemede oluflan çekme kuvvetlerini yatay ve düfley tafl›y›c› elemanlara aktarma görevini
görür. fiekil 6
Mesnet ile ba¤ hat›l› aras›ndaki ba¤lant›n›n çekme dayan›m› kapasitesi, ba¤ hat›l› ile paneller aras›ndaki birleflimin
çekme kapasitesinden az olmamal›d›r.
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3.3.2.2. Ba¤ Donat›lar›
Ba¤ donat›lar›, Panelton’lar›n ba¤ hat›llar› arac›l›¤› ile tafl›y›c› konstrüksiyona ba¤lanmas›n› sa¤layan bölgesel
donat›lard›r. Çekme kuvvetlerini do¤rudan, kesme kuvvetlerini ise kesme sürtünmesi ile mesnede aktar›r.
Çubuk aderans boyu mesnet d›fl›ndan ölçülür. St I kalitede çelik donat› ve/veya ara derzin kullan›ld›¤› durumlarda
ba¤ çubu¤u kancal› olmal›d›r.
Birleflim için Panelton iç boflluklar› kullan›lacak ise yar›k veya deliklerin mümkün oldu¤unca küçük aç›lmas›
gerekir.
Panelton Uç Mesnet Birleflimleri : Kenar mesnetler üzerindeki ba¤ donat›lar›na örnekler fiekil 6a, fiekil 6b’de,
ara mesnetler üzerindeki ba¤ donat›lar›na örnekler ise fiekil 7a, fiekil 7b, fiekil 8’de verilmifltir. Kolon çevresinde
modülerlik dolay›s› ile ara derzde oluflturulamayan birleflim fiekil 10’deki gibi panel boflluklar›nda oluflturulabilir.

fiekil 6a

fiekil 6b
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fiekil 7a

fiekil 7b
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fiekil 8
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fiekil 9
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fiekil 10
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3.3.2.3. Ba¤ Sisteminin En Az Donat›lar›
Panelton ba¤ sistemi donat› kesitleri için en az koflullar TS9967 Bölüm 4.2.5.3’ de verilmifltir.

3.3.3. Analiz Yöntemi
Diyafram analizinde döfleme veya çat›, bafll›kl› ve derin bir kirifl gibi düflünülür; kesme duvarlar› ve çerçeveler bu
kiriflin mesnedidir. Kiriflin alt üst bafll›klar›nda çekme ve bas›nç, mesnetlerinde de yatay yük reaksiyonlar› oluflur.
Döfleme elemanlar›n›n kesme duvarlar› ve çerçevelere paralel kullan›lmas› durumunda döflemedeki kayma kuvveti,
bitiflik elemanlar›n birinden di¤erine ve en sonunda mesnede aktar›l›r. Bu arada gerekli ba¤lant› detaylar›
oluflturulmal›d›r.
Diyafram yüklerinin döfleme sistemi taraf›ndan yatay tafl›y›c› elemanlara etkili olarak aktar›lmas› amac›yla Panelton
döfleme elemanlar› üzerinde yap›sal kaplama betonu (topping betonu) kullan›lmas› önerilir. Yap›sal kaplama
minimum 50mm kal›nl›¤›nda ve donat›l› olmal›d›r. Hesap ile aksi gösterilmedikçe önerilen minimum donat›
kullan›m› tek s›ra Q188/188 S520 has›r donat›d›r. Yap›sal kaplama betonu donat›s›n›n mesnet bölgelerinde süreklili¤i
ve e¤er hesap sonucunda gerek görülürse döflemenin d›fl kenarlar›nda tafl›y›c› duvar ve kirifl elemanlar› ile
kenetlenmesi sa¤lanmal›d›r.

3.3.4. Kesme Sürtünmesi
Farkl› zamanda dökülmüfl betonlar›n temas yüzeyi ile, mevcut veya olas› çatlak düzlemlerinde kesme sürtünmesi
hesab› yönteminden yararlan›l›r (TS500 Bölüm 8.1.7).
Birleflimde, kayma kuvveti etkiyen beton kesitin çatlad›¤› varsay›l›r. Çatla¤a dik donat›da geliflen çekme kuvveti,
varsay›lan çatla¤a dik bir bas›nç kuvveti etkitir. Bas›nç kuvveti ile beraber çatlak yüzey sürtünmesinin kesit kesme
dayan›m›n› oluflturdu¤u kabul edilir. Döfleme elemanlar› aras›ndaki kayma kuvvetinin a) donat›l› enine ba¤ hat›l›
ile, veya b) ara derzde oluflturulan donat›l› kenetlerle tafl›nabilmesi için bu yöntemle tasar›m yap›labilir.
Çatlayaca¤› varsay›lan kesitlere kayma ile beraber eksenel kuvvetler de etkiyor ise donat› kesiti gerekti¤i kadar
artt›r›lmal›d›r. Bütün donat›lar varsay›lan çatla¤›n her iki taraf›nda da yeterince ankrajlanmal›d›r.
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3.4. DUVARLAR
Panelton duvarlar fonksiyon aç›s›ndan tafl›y›c› olan ve olmayan, birleflim detaylar› aç›s›ndan ise yerlefltirilmesine
göre dikey ve yatay olarak ayr›l›rlar.
Fonksiyon aç›s›ndan flu çeflitlemeler s›ralanabilir.
Tafl›y›c› olmayan duvarlar :
- çevre duvar›
- ses duvar›
- bina cephe duvarlar›
- bina iç bölme duvarlar›
- di¤er kozmetik duvarlar
Tafl›y›c› duvarlar :
- istinat duvarlar›
- çakma diyafram duvarlar
- silo vb. duvarlar› gibi yatay faydal› statik yük tafl›yanlar
- döfleme, çat› vb. gibi düfley faydal› statik yük tafl›yanlar

3.4.1. Yatay Elemanl› Duvar Birleflimleri
3.4.1.1. Dikey Tafl›y›c›lar Aras›nda Duvar; Dikey mesnetlerin U veya I profili olmas› ve profiller aras›na
Panelton yerlefltirilmesiyle elde edilebilir. Üst üste konan panellerin say›s› artt›kça veya dikey mesnetlerin boyu
uzad›kça, montaj güçleflecektir. Bu tip birleflim toprak vb. istinat ve silo tipi yap›lar ile tek katl› ve az yükseklikli
binalar için daha uygundur. Ses ve çevre duvarlar›nda da bu tip ba¤lant› tercih edilmektedir.

3.4.1.2. Dikey Tafl›y›c›lar Önünde Duvar
Bu tür duvar panellerin içinde üretim s›ras›nda gömme elemanlar b›rak›l›r, ara parçalar›n bulonlanmas› ve/veya
kaynaklanmas›yla dikey konstrüksiyona ba¤lant› sa¤lan›r. Duvar sistemi kolon aralar›nda veya kolonlar›n önünde
yap›labilir. Tek katl› bina cepheleri ile kozmetik maksatl› duvarlarda yayg›n flekilde kullan›lmaktad›r.

3.4.2. Düfley Elemanl› Duvar Birleflimleri
Düfley cephe eleman› kullan›m›nda, cephe elemanlar› kolonlar aras›nda cephe ba¤lant›s› arayla oluflturulmufl
kirifllere ba¤lan›rlar. Bu cins duvarlar genillikle kolonlar›n önünde oluflturulur.

3.4.3. Duvar Elemanlar›n›n Temele Birleflimleri
Yatay ve Düfley Duvar Panellerinin temelleriyle olan birleflimleri ile ilgili örnek detaylar fiekil 11a, fiekil 11b,’de
sunulmufltur.

3.4.4. Panelton Köfle Birleflimleri
fiekil 12’de Panelton duvar sistemleri için oluflturulmufl köfle sistemi detay› verilmektedir.
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fiekil 11a
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fiekil 11b
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fiekil 12
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3.5.

YAPI MERKEZ‹ PREFABR‹KASYON A.fi.’N‹N TASARIM H‹ZMETLER‹

3.5.1. MONTAJ RES‹MLER‹
‹nflaat›n›zda, Panelton Döfleme ve Duvar Elemanlar› kullanmaya karar verdi¤inizde elemanlar›n bireysel tasar›m›
ile standart birleflim detaylar›n›n ötesinde, Panelton Döfleme montaj› veya Panelton Duvar montaj› resimlerini
de YAPI MERKEZ‹ PREFABR‹KASYON A.fi.’den sa¤layabilirsiniz.
Montaj plan›nda: elemanlar›n mesnetlenme flekilleri, birbirleriyle iliflkileri, birleflim ve ankrajlama detaylar› ile
gerekiyorsa ikinci kademe harç ve betonlama flekilleri gösterilecektir. Bunun sa¤lanabilmesi için Bölüm 3.5.2’deki
kriterlere aç›kl›k kazand›r›lmal›d›r. Tasar›mdan sonra, projeye uygun olmayan bir uygulama imkan› aran›yor ise
(örn: delik boyut ve yerinin, bir duvar›n, yahut döfleme kullan›m maksad›n›n de¤iflmesi) kesinlikle tasar›mc›ya
dan›fl›lmal›d›r.

3.5.2. PANELTON DÖfiEME TASARIM KR‹TERLER‹
Tasar›m ve projesi istenen Panelton döfleme elemanlar› için:
- Mimari kaplama a¤›rl›¤›
- Hareketli yük veya kullan›m amac›
- Döfleme üstünde olabilecek ekipman vb. özel yükü (statik + dinamik)
- Çizgisel yükler ve/veya duvar cinsi, kal›nl›¤› ve yüksekli¤i
Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. ya¤mur oluklar›na cephe eleman› ba¤lant›s› yapmamaktad›r. Ba¤lant›
sistemi cephenin yap›dan ba¤›ms›z davran›fl›na olanak verecek detaylarla oluflturulmufltur.
- Aks aç›kl›¤› ve mesnet geniflli¤i
- Köprü veya menfez olarak kullan›lacak ise tasar›ma esas en a¤›r araç ve katar yükü ve dolgu yüksekli¤i
tasar›mc›ya (Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. Teknik Müdürlü¤ü) bildirilmelidir.
Panelton döfleme elemanlar› tek yönde çal›flan öngerilmeli elemanlard›r. Bu nedenle döfleme sisteminde gerekli
olan boflluklar mutlaka ön tasar›m aflamas›nda belirlenmeli ve döfleme sistemi oluflturulurken boflluklar›n yerleri
göz önünde tutulmal›d›r.
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4. UYGULAMA
Panelton Döfleme ve Duvar Elemanlar› ile yap›lacak uygulamalar istif, tafl›ma ve montaj aflamalar› alt
bafll›klar› ile ele al›nacakt›r. Duvar ve Döfleme montaj›n›n farkl› yanlar› ayr› bafll›klarda toplanm›flt›r.

4.1. ‹ST‹F
Panelton Duvar ve Döfleme Elemanlar›, öngerilmeli özel bir ürün oldu¤undan montajdaki son durumunu
al›ncaya kadarki ifllemlere özen gösterilmelidir. fiekil 13 de tariflenen bu uç bölge d›fl›nda mesnetlenmeyi
önlemek için stok alan› tesviye edilmeli ve ya¤mur v.b. sebeplerle istif mesnetlenmelerinin çökmesi ve topra¤a
gömülmesine karfl› tedbir al›nm›fl olmal›d›r.
Çok iyi zemin flartlar›nda Panelton istif kat› say›s›n› fabrikadan flantiyeye gönderilen kadar alabilirsiniz. Eleman
boyuna da ba¤l› olan istif kat› say›s› için genelde Tablo 10 daki de¤erler kullan›l›r.
Sandviç Panellerin stoklanmas›nda, yal›t›m›n ezilmemesi için çok kata izin verilmez. Daha detayl› bilgi için
Teknik Müdürlü¤ümüze dan›flabilirsiniz.

4.2. TAfiIMA
Fabrika – fiantiye veya Stok-Montaj aras› tafl›malarda da Panelton mesnetlendi¤i noktalardan kald›r›lmal›d›r.
Tafl›ma s›ras›nda, araç üstünde konsola izin verilemez. Eleman uzunlu¤una göre araç veya römork yar›-römork
seçilmelidir. 12 m den uzun boylardaki elemanlar teleskopik römork ile veya doli üzerinde yeteri rijitlikteki
kirifllere oturtularak tafl›nabilir; yal›n doli üzerinde tafl›ma yap›lmamal›d›r.
Farkl› boylarda Panelton tafl›mas›,
- stoklama bölümünde izin verilen üst üste kat say›s› ve
- mesnedi, mesnet üzerine getirme k›s›tlamalar›na uyma kayd›yla mümkündür.
Bunun d›fl›ndaki hallerde Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. Teknik Müdürlü¤e dan›fl›lmal›d›r.
Yal›t›ml› Sandviç Panel kald›rma ve stokta mesnetlenme kurallar› di¤er duvarlar gibi olmakla beraber üst
üste konma k›s›tlamas›ndan dolay› tafl›ma s›ras›nda rafl› aparatlar kullan›lmaktad›r, istenildi¤i takdirde aparatlar
fabrikalarm›zdan sa¤lanabilir.
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KALINLIK
(cm)
10
12
15
20
25
30
38

BOY
(m)

‹ST‹F KATI SAYISI
(Adet)

4
4
6
6
8
12
12
Tablo 10 ‹stif Katlar› Say›s›

7
7
6
6
5
3
3

fiekil 13 Panelton ‹stifi

4.3.

MONTAJ

Panelton montaj›nda hem duvar hem döfleme elemanlar›n› ilgilendiren hususlara 4.3.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8’de
de¤inilecek; sadece döfleme, yap›sal kaplamal› döfleme veya duvar montaj›n› ilgilendiren özel k›s›mlar ise s›ras›yla
4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 bölümlerinde verilecektir.

4.3.1 Genel
Panelton montaj›, Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. taraf›ndan ve üçüncü flirketlerce üstlenilebilece¤i gibi, bizzat
müflteri taraf›ndan da yap›labilir. ‹fli kendisi gerçeklefltirecek olan müflterilerimizin montaj ekibine, Sultanbeyli
Fabrikam›zda e¤itim verilebilir veya montaj esnas›nda Panelton ile çal›flma ve montaj›n› denetleme konular›nda
uzman personel gönderilebilir.
Panelton elemanlar›n mesnetleri önceden kontrol edilmifl olmal› ve mesnet geniflli¤i ile mesnetler aras› ölçünün
projesine göre oldu¤u sa¤lanmal›d›r. Aksine bir durumda kesinlikle projeciye dan›fl›lmal›d›r. Mesnetler kesinlikle
temizlenmeli, yüzey düzgünlü¤ü ve terazi sa¤lanm›fl olmal›, de¤ilse daha önceden müdahale ederek, uygun hale
getirilmelidir.
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4.3.2 Montaj Ekibi
Vinçci görüflünün aç›k oldu¤u hallerde vinç personeli d›fl›nda dört kiflilik bir montaj ekibi yeterlidir.

4.3.3 Döfleme Montaj›
Döfleme montaj› binan›n bir ucundan di¤erine do¤ru ve bir aç›kl›k bitirildikten sonra di¤erine geçerek tamamlan›r.
Kirifl stabilitesinin kritik olaca¤› hallerde, tafl›y›c› kiriflin uzak kenar›na yeteri say› ve konumda panelton yerlefltirildikten
sonra beri taraf›n montaj› bitirilir.
‹flaretlemeden sonra mesnet yast›klar› beton mesnetler üzerine yerlefltirilir. Çelik mesnetler yast›k gerektirmez.
Montaj sorumlusu, daha önceki flantiye tetkikinde mesnetlerin temiz, pürüzsüz ve terazide oldu¤unu gözlemifl ve
aksine durumlar› düzelttirmifl olmal›d›r. Mesnet yast›¤› projesinde gösterildi¤i konumda ve boydan boya yerlefltirilir.
E¤er delik, kesik vb. ifllemler gerekmiyor ise: Sapan› aradan ç›kartabilme maksad›yla b›rak›lm›fl 5 cm kadarl›k
aral›¤›n, eleman itilerek veya çekilerek kapat›lmas›yla, yerlefltirme ifli tamamlan›r. Manivela kolu, Panelton Döfleme
Eleman›n› son mesnetlenme durumuna getirmede kullan›lan en yayg›n araçt›r.
Panelton Eleman› flu dört aflamada yetifltirilmifl olur.
(1) Montaj resimlerine göre panelton konufllanmas› iflaretlenir.
(2) Mesnet yast›¤› yerlefltirilir.
(3) Panelton, halat›n müsade etti¤i bir hassasiyetle oturtulur.
(4) Halat çözülerek yanaflt›r›l›r.

4.3.3.1. Delik, Kesik ve Ask›l› Boflluklar
Panelton kullan›lan ifllerde genellikle yap›sal, mimari veya tesisat›n gerektirdi¤i, delik, kesik ve boflluklar istenir.
Yerine göre 60 cm genifllikte yar›m paneller veya kaç›n›lamayan durumlarda 120 cm den eksik k›smi paneller de
kullan›labilir. Muntazam kenarl› k›smi elemanlar üretim s›ras›nda projesine göre oluflturulabilir. Kaba kenarl› k›smi
elemanlar ise montajc› taraf›ndan flantiyede kesilebilir.
Tasar›m›nda dikkate al›nmak flart›yla Panelton Döflemelerde delik ve boflluk oluflturulabilir, 40 cm den genifl
delikler genellikle k›smi veya tam genifllikteki elemanlar›n bofllu¤a dayanan uçlar›n›n ask›ya al›nmas›yla yap›l›r.
HER TÜRLÜ DEL‹K, KES‹K VE ASKILI S‹STEMLER PROJES‹NE GÖRE YAPILMALI; AKS‹NE ‹MKANLAR
ARAMAK ‹Ç‹N TASARIMCIYA DANIfiILMALIDIR.
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fiekil 14 Döfleme Montaj›

4.3.3.2. Ba¤ Elemanlar›n›n Yerlefltirilmesi
Panelton derzlerinin harçla doldurulmas› eyleminden önce montaj projesinde gösterilmifl ise Panelton uçlar›nda
ba¤ hat›llar› oluflturacak donat›n›n ve bu hat›llar vas›tas›yla veya do¤rudan mesnet elemanlar›na ba¤lant›y› oluflturacak
ba¤ çubuklar›n›n yerlefltirilmesi ve panellerin ayn› düzleme getirilmesi gerekir.
Döfleme içine yerlefltirilecek elektrik ve s›hhi tesisat borular› ile asma tavan ba¤lar› vb. aksam bu aflamada
yerlefltirilmelidir.

4.3.3.3. Dolgu Harc› ve Betonu
Dolgu harc› tatbik edilecek bölgelerin temizli¤i dikkatlice yap›l›r ve ›slat›l›r. 1:3 oran›nda çimento-kum kar›fl›m›yla
fakat ancak ifllenilebilir bir k›vama yetecek kadar su ilavesiyle haz›rlanan harç Panelton yan birleflim derzlerine
yerlefltirilir. Düzey, yatay yüklerin mesnetlere tafl›nmas›, döflemenin bir bütün olarak çal›flabilmesi için dayan›ml›
bir dolgu harc› gerekti¤i ekibin kilit personeline ö¤retilmelidir.
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4.3.3.4. Kesme
Derz dolgusundan sonra yerinde aç›lmas› gereken deliklerin d›fl›ndaki kesme ifllemleri genellikle fabrikada halledilir.
Boyuna kesik ile ensiz eleman oluflturma üretim s›ras›nda yap›l›r.
fiantiyede kullan›labilecek testereler 30-35 cm çapa kadar el testereleri veya 70 cm çapl› tekerlekli testeredir. Büyük
çapl› testere, alt bafll›ktaki kesik projeye uyacak flekilde boyuna kesikler için kullan›l›r. Küçük çapl› testere ise
hassas bir flekilde yap›lmazsa panel tafl›ma kapasitesini düflürecek olan enlemesine kesiklerde kullan›l›r. El testeresi
ile üstten ve alttan olmak üzere iki taraftan da yar›ya kadar kesilerek delik enine kenarlar› oluflturulur.

4.3.3.5. Kaynak
Panelton elemanlara gömülü çelik levhalar bulundu¤unda bunlar›n kaynakl› ba¤lant›lar› mümkündür. Döfleme
üst yüzündeki çelik ankrajlar›n tesbiti: panel bofllu¤u hizas›nda k›smen k›r›l›p, t›kaç ile ankrajlama betonunun
yay›lmas› önlenerek yap›l›r. Döfleme alt yüzündeki ankrajlar ise beton dökümünden önce ankraj levhalar›n›n
öngerme donat›s›na ba¤lanmas›yla sa¤lan›r. Kaynakl› ek, ilgili Standart ve fiartnamelere göre tahkik edilmelidir.

4.3.3.6. Kalafatlama
Panelton döfleme alt›nda, boyuna ara birleflimde oluflan V derz ile mesnet yast›¤› önündeki boflluklar tek veya çift
komponentli macunla kalafatlanabilir. Kenar Panelton’un alt›ndaki boyuna derzin sünek bir malzeme ile doldurulmas›na
izin verilebilir.

4.3.4. Yap›sal Kaplamal› Döfleme
Panelton elemanlar ve yap›sal kaplamas› birlikte “kompozit eleman” olarak çal›flacakt›r. Bunun için ikisi aras›nda
düzgün bir aderans ba¤› oluflturulmal›d›r. Özel hallerde ilave tedbir gerekebilecek ise de genelde yap›sal kaplama
yerlefltirilmeden önce ve ifllem s›ras›nda afla¤›dakiler gözetilmelidir.
1. Panelton ile yap›sal kaplaman›n aderans ba¤›n› engelleyecek tüm yabanc› maddelerden ar›nd›r›lmal›d›r.
2. Panelton döfleme, kaplama dökümünden 24 saat önce suya doyurulmal›, dökümden hemen önce tekrar su
püskürtülmelidir.
3- Yap›sal kaplaman›n yerlefltirilmesi ve mastarlanmas›nda, havan›n nas›l etkileyece¤ini düflünerek, ona göre
önlem al›nmal›d›r.
4- Beton reçetesi, beton çökmesi, donat› konumlar› ve yerlefltirme s›k›flt›rma usulleri vb. etkileyici di¤er ilgili
hususlar gözetilmeli, incelenmelidir.
5- Yap›sal kaplama donat›s› en az›ndan TS 500’ün gerektirdi¤i rötre donat›s› olmal›d›r; bunun en az Q188/188
has›r çelik veya her iki yönde ø 6/150 donat›l› has›r olmas› önerilir. Üst yüzden pas pay› mesafesine veya kaplama
orta yüksekli¤ine yerlefltirilir.
6- Projesinde belirtilen yap›sal kaplama kal›nl›¤› 4 cm veya daha fazla olacak, aksine kay›t yoksa beton s›n›f› BS30
(en az bas›nç dayan›m› 300 kg/cm2) olacakt›r. Öngörülen kaplama kal›nl›¤›n›n en fazla ters sehimin bulundu¤u
kesimde dahi sa¤lanaca¤› aflikard›r.
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4.3.5. Duvar Montaj›
Panelton duvar elemanlar›n›n montaj› düfley ve yatay olmak üzere bafll›ca iki türlü yap›lmaktad›r. Görünüm farklar›
veya sandviç panel olmas› durumu de¤ifltirmez. Eleman mesnetlerinin düzgünlü¤ük ve terazi kontrolleri önceden
sa¤lanm›fl olmal›d›r. Mesnet aral›k ölçüleri ve kotlar›ndaki hatalar için projeciye baflvurulmal›d›r, istifle ilgili 4.1
bölümüne kesinlikle uyulmal›d›r.
4.3.5.1. Yatay Duvar Montaj›
Yatay duvar montaj›nda fiekil 15’deki kald›rma arac› kullan›l›r. Panelton alt›nda 2 cm’lik bir harç ile mesnet yast›¤›
oluflturulur ve Panelton yerine oturtulur. E¤er beton, çelik vb. yivli kolonlar›n aras›na yerlefltiriliyor ise son
konumuna getirildi¤inde uçlarda kamalan›r. Alt mesnette di¤er bir tutma flekli, yatay panelton uçlar›nda üretim
s›ras›nda veya sonras›nda yerlefltirilen çelik levhalar›n düzey mesnetlere kaynaklanmas›d›r. Yatay Panelton elemanlar
aras›na ziftli polietilen veya poliüretan vb. bantlar yerlefltirilerek hem yük da¤›l›m› kontrol alt›na al›n›r hem derzde
s›zd›rmazl›k sa¤lan›r. Bu tip montajda yan profillerden yivin, seti üstten kapatacak tarzda oturtulmas› flartt›r.
Uçlardaki düfley mesnetlere tafl›t›lan duvarlarda, Panelton duvar yüksekli¤i için bir s›n›r yoktur. Alttaki Paneltonlara
yükün intikal ettirildi¤i durumlarda üst üste alt› kata kadar kullan›lm›flt›r.
4.3.5.2. Düfley Duvar Montaj›
Düfley montaj için panelton duvar eleman› fiekil 16’daki aparatla kald›r›l›p eleman alt ucu, alt mesnetten 20 mm
yukar›da flimlere mesnetlenip terazilendikten sonra flakule getirilip üst uçta kaynakl› veya bulonlu ba¤lant›s› yap›l›r.
Alt uçta eleman bofllu¤una giren filizler yeterlidir. Özel hallerde üretim s›ras›nda veya montajdan önce yerlefltirilecek
çelik levhalar›n alt mesnede ankrajl› çelik parçalara kaynat›lmas›yla da alt ba¤lant› oluflturulabilir.
Duvar elemanlar›n›n alt ve üst uçlarda ba¤lanmas›ndan sonra, alt uçlar boyunca flerbetleme yap›l›r. Harç yüksekli¤inin
ve s›n›rlar›n›n projesine göre yap›lmas›na özen gösterilmelidir.
4.3.5.3. Kalafatlama
Panelton duvar elemanlar›n›n derzleri suya karfl› tecrit edilebilir. Özel profile sahip yan profiller duvar ön ve arka
yüzlerinde birleflim boyunca bir fuga oluflturur.
Yatay duvar uygulamas›nda, yatay derzde yiv set binisi ve buna ilave olarak bitümlü sünger yeterli görülmüyorsa
: D›fl fugada yine sünger bir fitille arkas› kapat›larak mastik uygulamas› yap›lmal›d›r.
Düfley duvar uygulamas›nda ve yatay duvarlar›n dikine uç mesnet birleflimlerinde, su yal›t›m› isteniyorsa: d›fl yüzde,
arkas› sünger fitille kapat›larak mastik uygulamas› yap›lmal›d›r.
‹ç yüzlerdeki fugalarda bir önlem gerekmez, ancak duvar iç yüzünde fugas›z bir görünüm isteniyorsa macunla
kapat›labilir.
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fiekil 15 Yatay Duvar Montaj›

fiekil 16 Dikey Duvar Montaj›
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4.3.6. Servis Gereçlerinin Ba¤lant›lar›
Üretim s›ras›nda veya daha sonra panellere yerlefltirilecek çelik plakalar veya özel dübeller yard›m›yla: servis gereçleri
panellere tafl›t›labilir. Bak›n›z, Bölüm 2.8.

4.3.7. Tamirat
Gerek üretim, gerek tafl›ma ve gerek montaj s›ras›nda Panelton elemanda küçük parçalar›n kopma ve kabarmas›
izlenebilir. Bitmifl iflin görünüm gereksinmelerine göre;
a)

Tamir harçlar›, üretici tarifine uyarak yukar›da sözü edilen kopuk ve kabar›k yerlerin onar›m›nda kullan›labilir.

b) Üretim sürecinde panellere yap›fl›p kalm›fl olan çapak vb. bulafl›klar temizlenebilir.
Yukar›daki tarife girmeyen ar›zalar için Yap› Merkezi Prefabrikasyon A.fi. Teknik Müdürlü¤üne baflvurunuz.
4.3.8. Montaj Güvenli¤i
fiantiye güvenli¤i ile ilgili genel flartlara uyulmas›n›n yan›nda, vinçli çal›flman›n gerektirece¤i ilave emniyet flartlar›n›n
gözetilmesi ve gereken bütün tedbirlerin al›nmas› gereklidir.
Uygun yerlere ikaz tabelas› koymakla yetinmeyip personeli aral›klarla e¤itimden geçiriniz.
Sigorta flirketleri bu konuda yard›mc› olacakt›r.
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YAPI MERKEZ‹ PREFABR‹KASYON A.fi.
PANELTON EL K‹TABI

EK - A
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44

45

46

47

48

49

50
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52
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EK - B
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
CARREFOUR-SA – Kozyata¤› / ‹zmit
REAL H‹PERMARKET – ‹zmit / Bursa
M‹GROS - Merter
METRO GROSS MARKET – Güneflli
ORION ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ - Çorlu
HÜRR‹YET GAZETES‹ – Ankara
SABAH GAZETES‹ EK TES‹SLER‹ – Güneflli
BELDESAN – Gebze Org. San. Böl.
ARÇEL‹K BULAfiIK MAK‹NASI FABR‹KASI – Ankara
ARÇEL‹K - Depo - Çay›rova
YEDPA T‹CARET MERKEZ‹ – Kay›flda¤›
FIRAT PLAST‹K – Ankara – B.Çekmece
MC DONALD’S – Gebze , fiekerp›nar
ROTOPAK MATBAACILIK – Tepeören
BAHÇIVAN GIDA SANAY‹ – Lüleburgaz
CLUP AQUAMARINE TAT‹L KÖYÜ – Kemer-Antalya
FAT‹H KÖPRÜSÜ PARA TOPLAMA G‹fiELER‹
‹STANBUL METROSU (‹stasyonlar, Workshop, Tüneller)
ÜNSA AMBALAJ SAN. – Sultanbeyli
GAMA REKLAM – Had›mköy
MEYER and MEYER – B.Çekmece
KOLEKS‹YON MOB‹LYA – Büyükdere
HONDA-ANADOLU OTOMOT‹V – Kartal
BAYDEM‹RLER TEKST‹L – B.Çekmece
PORLAND PORSELEN - Bilecik
GÜRBULAK SINIR KAPISI - A¤r›
ESK‹fiEH‹R HAF‹F RAYLI S‹STEM - Eskiflehir
NURTEKS - Çorlu
AKATEKS – Çorlu
S.S. MALTEPE K.S. YAPI KOOP. – Maltepe
TEKLAS KAUÇUK – Gebze Org. San. Böl.
‹ZM‹R METROSU (‹stasyonlar, Workshop, Tüneller)
OPEL GED‹ZLER - Çekmeköy
PULVER SOLVENT – Gebze
DALGAKIRAN KOMPRESÖR – Samand›ra
DAMPSAN DAMPER SAN. – Samand›ra
FARPLAS – Org.San.Böl. Çerkezköy - Tuzla
A.Y.E.K. – Çekmeköy
PÜRPLAS – Gebze Org.San.Böl.
ATA F‹LMC‹L‹K - Ayaza¤a
OKANCAM - Ayaza¤a
Y‹MPAfi - Yozgat
AKS‹STEM - Gebze Org.San.Böl.
ARKAS LOJ‹ST‹K - Samand›ra
PENTA REKLAM - Samand›ra
ANADOLU CAM - Kurtköy
TURAL ‹NfiAAT - Gebze
AKIM METAL - Tuzla
GALVANO YAPI KOOP. - Gebze
BERG LTD. - Gebze
SARITAfi ÇEL‹K - Dudullu
BORfiEN BORU - Dudullu
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EK - C
fiekil 1
fiekil 2
fiekil 3
fiekil 4
fiekil 5
fiekil 6a
fiekil 6b
fiekil 7a
fiekil 7b
fiekil 8
fiekil 9
fiekil 10
fiekil 11a
fiekil 11b
fiekil 12
fiekil 13
fiekil 14
fiekil 15
fiekil 16

Panelton döfleme eleman› kesit özellikleri
Panelton duvar eleman› kesit özellikleri
Tesisat uygulamas›
Tavan ask›lar›
Panelton döfleme eleman› flafl›rtmal› kullan›m›
Kenar mesnet birleflimi
Ara mesnet birleflimi
Ara mesnet birleflimi
Ara mesnet birleflimi
Ba¤ çubu¤u oluflturma detay›
Kolon çevresinde Panelton
Ba¤ sisteminin en az yükleri
Panelton duvar eleman› temel birleflim detay›
Panelton duvar eleman› birleflim detay›
Panelton duvar eleman› köfle birleflimi
Panelton istifi
Döfleme montaj›
Yatay duvar montaj›
Dikey duvar montaj›

sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa
sayfa

Tablo 1
Tablo 2

Panelton döfleme eleman› kesit özellikleri
Arakat yüklerine göre 5 cm yap›sal kaplamal›
Panelton aç›kl›klar›
Havada oluflan sesin yal›t›m› (db)-test sonuçlar›
200 mm’lik Panelton darbe sesi yal›t›m›
(db)-test sonuçlar›
Ses yal›t›m› ve duvar›n öte taraf›nda duyulabilme
‹liflkisi
Darbe sesi yal›t›m imkanlar›
Yal›t›ms›z Panelton için ›s› geçirme direnci
Yal›t›m üzerinde 5 cm koruma betonu ile
Panelton için ›s› geçirgenlik katsay›s›
Panelton mesnet uzunluklar›
‹stif katlar› say›s›

sayfa 10
sayfa 11

Tablo 3
Tablo 4
Tablo 5
Tablo 6
Tablo 7
Tablo 8
Tablo 9
Tablo 10
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8
9
16
16
20
23
23
24
24
25
26
27
29
31
32
35
37
40
40

sayfa 12
sayfa 12
sayfa 12
sayfa 13
sayfa 13
sayfa 13
sayfa 22
sayfa 35

