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HİBRİT  DUVAR UYGULAMA KAPSAMINDAKİ 
İŞLER VE TEKNİK SARTNAMESİ 

 

A- TANIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİBRİT DUVAR TANIMI: (GRC) 

Glass Fiber Reinforcement Concrete (Camelyaf Takviyeli Beton) fiber takviyeli 15mm 

kalınlığında istenilen form, renk ve dokuda üretilen  cam elyaf takviyeli bir dış kabuki, bu 

kabuk içerisine 300 kg / m3 yoğunlukta, 13cm kalınlığında köpük beton, Isıtma ve serinletme 

için Dizayn PE-X boruları, havalandırma kanalı ve 15mm kalınlığında iç kabuktan oluşan hafif 

kompozit yapıda cephe giydirme sistemidir. 
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ÇELİK KARKAS (Frame) 

Panel sistemi içinde kullanılan ve panelin dış yüklere karşı dayanımını sağlayan, 

binaya bağlanmasında kullanılan karkas sistemi: 

Montaj öncesi ve sonrası panel üzerine gelecek yüklere (rüzgâr, bina hareketleri, deprem, nem ve 

sıcaklık gerilmeleri, panel statik yükleri, tasıma ve montaj sırasında olusacak yüklemeler vs.) 

dayanacak sekilde dizayn edilecektir. Rüzgâr yükleri ve deprem için gerekli hesap değerleri projede 

öngörülen hesap değerlerine göre seçilecektir. 

 

Çelik Karkas ankraj ayrıca nem ve ısıl farklarda kabukta oluşacak gerilmeleri yüzeyde gerilme 

oluşturmayacak şekilde esnek sistemler ile karşılayacak ve GRC kabuğun zarar görmesini 

engelleyecektir. 

 

B- BİLEŞENLER 

 

ÇİMENTO 

Bilinen çabuk sertleşen OPC (portland çimento) beyaz çimento onaylı, TSE belgeli bir kaynaktan 

temin edilecektir. 

CAM ELYAFI 

Beton içinde beton ömrü kadar dayanacak özel alkaliye dayanıklı (AR –Alkali Rezistans) 

olacaktır. Elyaf mutlaka cam elyafı olacak ve alkali dayanımı olacaktır. AR camelyafı GRCA 

tarafından onaylı bir fiber üreticisinden temin edilecektir. 

GRC (cam elyaf takviyeli beton), yüksek performanslı çimento bazlı bileşimin “alkali dayanımlı 
 

cam elyafı” ile takviye edilmesiyle oluşur. AR (alkali dayanımlı ) cam elyafı üzerindeki 

zirkonyum (ZrO2) sayesinde , çimento içeriğindeki alkali ve asit direncine karşı mukavemet 

sağlayarak çimento içerisinde erimeden donatı vazifesi görür. Alkali dayanımlı cam elyafı, 

betonda oluşan çatlakların yayılmasını engelleyerek dayanım artışını sağlar. Ayrıca normal 

betonun sahip olduğu basınç dayanımı yanında yüksek çekme dayanımı da sunmaktadır. Elyafın 

dayanımı çeliğin 3 katı, esnekliği de 4 katı kadardır. Ayrıca elyaf paslanmaz bir malzeme olduğu 

için çok uzun yıllar boyunca bozulmadan kendini muhafaza eder. 

KATKI MALZEMELER 

Beton karışımında, işlenebilirliği arttırmak, kür süresini azaltmak, yüksek mukavemet ve iyi bir 

beton kalitesi elde edebilmek amacıyla uygun bir süper akışkanlaştırıcı ve uygun katkılar 

kullanılacaktır. 
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KUM 

Gerekli granülometride, %90’ın üzerinde silis içeren temiz, kuru ve kullanıma hazır olacaktır. 
 

 

 

C- FİZİKSEL ÖZELLiKLER VE TOLERANSLAR 

 

28 günlük priz sonunda GRC kabuk aşağıdaki değerleri taşıyacaktır. 
 

EĞİLME (Bending) 
 

-Ultimate Strenght (MOR) 150-200 kg/cm
2

 
 

-Elastik Limite (LOP) 50-90 kg/cm
2

 

 

ÇEKME (Tensile) 

-Ultimate Strenght (MOR) 60-100 kg/cm
2

 
 

-Elastik Limite (LOP) 40-60 kg/cm
2

 

 

 

BASINÇ MUKAVEMETİ 

(Compressive Strenght) 400-600 kg/cm
2

 

 

ÇARPMA MUKAVEMETİ 

(Impact Strenght) 10-20 kJ/m
2
 

 

ELASTİKLİK MODÜLÜ 

(Elastik Modülüs) 100-200 /cm
2
 

 

 

BOYUT TOLERANSI % 0,2 – 0,5 

 

Tüm üniteler A1 sınıfı yangın dayanımı olacak şekilde üretilecek ve gerekli belgeler idareye 

sunulacaktır. GRC prekast elemanlar donma-çözünme çevriminde zarar görmeyecek şekilde hem 

su/çimento oranı düşük olacak hem de kılcal boşluk içermeyecektir. 
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D- TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

 

Su Geçirgenliği: 
 

Sıvılara Karşı yüksek dirence sahip bir malzemedir. Arka yüzeyine su ve rutubet geçirmez. 
 

Yangın Dayanımı: 
 

Yanmaz, alev yapıya geçmez ve DIN 4102 normuna göre yanma sınıfı A1 olan bir üründür. 
 

Isı İletkenliği: 
 

15-18 cm kalınlığında K=0.7 K.cal/m
2 °C civarında sağlanabilen mükemmel yalıtım, minimum 

ağırlıkta maksimum enerji tasarrufu sağlamaktadır. Isı yalıtımı ihtiyaca göre kalınlığı değiştirerek 

istenen değerlerde sağlanabilmektedir. 300 kg /m3 yoğunlukta köpük betonun  Isı iletkenlik 

katsayısı λ =0,077 Kcal/mhc ‘ dir. 16cm Hibrit duvar için ısı geçirgenlik katsayısı U=0,442 

W/m
2K ‘ dir. 

Akustik Değerler: 
 

Hibrit duvar 500 Hz ‘de 44 dB ses azalmasına sahiptir. 
 

 

Çevre Şartları ve Kimyasallara Karşı Direnç: 
 

Konvansiyonel betonlara göre çevre şartlarından oluşabilecek kimyasal etkilere karşı dayanımı 

çok daha yüksektir. 

Hafiflik: 
 

16 cm kalınlığındaki 1 m
2 

Hibrit Duvar  toplam 90-100 kg ağırlığa sahiptir. Panel boyutları 
tamamen projeye bağlı olarak oluşturulmaktadır. Panel boyutlarında temel kısıtlayıcı etken 

nakliye ile ilgilidir. 10–15 m
2 

gibi büyük alanlı paneller üretmek mümkündür. 

 

 

Alan Kazanım: 
 

 

Hibrit prekast duvarlar yapı kat betonlarına dıştan bağlandığı için, konvansiyonel kaplamalarda 

tabliyelere bindirilen malzeme kalınlıkları kadar alan özgürlüğü sunmaktadır. 
 

Depreme Dayanıklı Özel Dizayn: 
 

 

Tüm paneller binaya kat hizasından, birbirinden bağımsız montajlandığından ve tüm montaj 

noktaları deprem ve rüzgar rüzgar yüklerine karşı dizayn edildiğinden, deprem ve rüzgara sistem 

olarak dayanıklı haldedir. 
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Form Kolaylığı: 
 

Prekast kabuk malzeme, kalıplanarak üretildiği için panellerde pencere boşlukları, denizlikler, 

parapetler, yalancı fugalar gibi her tür form kolayca oluşturulabilir. 

 

 

E- UYGULAMA ESASLARI 

 

Bütün imalat işleri, T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet bölgelerinde yapılacak yapılar 
 

hakkında yönetmeliğe (2 Eylül 1997 tarih, 23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete), TS498 
 

Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerlerine, TS500 
 

Betonarme yapıların hesap yapım kurallarına ve TS9967 Prefabrike beton ve Afet 

bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmeliklere uygun olarak üretilecektir. 

Ayrıca tüm imalatlar yürürlükteki yangın, deprem ve ısı yalıtımı ile diğer şartname 

ve yönetmeliklere uygun olacaktır. 

GRC (Camelyaf Takviyeli Beton) ile imal edilen üniteler kullanım yerindeki olabilecek bütün 

sıcaklık, nem, rüzgâr ve yağmur şartlarına karşı ilk özelliklerini koruyacaktır. Üniteler çizimlerde 

 

gösterilen sınırlar dâhilinde kendini taşıyacak mukavemette olacak ve kendine gelen bütün yüke 

emniyetle dayanacaktır. Renkleri solmaz, profiller, özellikle kabartmalar aşınmasız; yüzey, ilk 

tozlar alındıktan sonra ufalanmayacaktır. İmalat sıkı bir kalite kontrole tabi olacaktır. 
 

GRC (CAMELYAF TAKVİYELİ, DONATILI BETON KABUK) 

Kabuk üretiminde karışım, özellikleri uygun performansı ve kalite kontrol gereklerini sağlayacak 

şekilde ayarlanacaktır. Ancak GRC kabuk imalatında karışıma katılan fiber miktarı toplam harç 

ağırlığının %3,5’ dan azı olmayacaktır. 

 

ÇELİK KARKAS ANKRAJ SİSTEMİ 
Montaj öncesi ve sonrası panel üzerine gelecek yüklere (rüzgâr, bina hareketleri ve tasmanlar, 

deprem, nem ve sıcaklık gerilmeleri, panel statik yükleri, taşıma ve montaj sırasında oluşacak 

yüklemeler vs.) dayanacak şekilde dizayn edilecektir. 

Rüzgâr yükleri ve deprem için gerekli hesap değerleri projede öngörülen hesap değerlerine göre 

seçilecektir. 

Çelik Karkas ankraj ayrıca nem ve ısıl farklarda kabukta oluşacak gerilmeleri yüzeyde gerilme 

oluşturmayacak şekilde esnek sistemler ile karşılayacak ve GRC kabuğun zarar görmesini 

engelleyecektir. 
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F- HİBRİT DUVAR PREKAST UYGULAMASINA DAHİL OPERASYONLAR   

VE UYGULAMA MODELİ 
· Hibrit Duvar Prekast uygulamasına yerinde ölçümün yapılması, 

 

· İstenilen formlardaki Hibrit Duvar Prekast detaylarının ve karkas şeklinin projesinin 

hazırlanması, 
 

· Projesi hazırlanan Hibrit Duvar Prekastların fabrikada üretilmesi, 
 

· Hibrit Duvar Prekastların yerine nakliyesi, 
 

· İnşaat alanında saha içerisine indirilmesi, 
 

· Yerine montajlanması, 
 

· Derz yerlerinin mastiklenmesi ve temizlenmesi dahil fiyatıdır. 
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