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ASMOLEN UYGULAMALARINDA D KKAT ED LMES GEREKL HUSUSLAR

Dö eme dolgu tu las , kil veya killi topra n veya bunlar n kar m n n su ve
gerekti inde kum, ö ütülmü tu la ve kiremit tozu, uçucu kül v.b. maddelerle
kar t r larak özel makinelerde ekillendirilmesi ve genellikle suni olarak
kurutulduktan sonra f r nlarda pi irilmesi suretiyle elde edilen ve betonarme
di li dö emelerin yap m nda, statik çal maya kat lmaks z n sadece dolgu
malzemesi olarak kullan lan dö eme tu lalar d r. Binalarda hafiflik, s ve ses
yal t m sa lar.
Asmolen uygulamas çok eski dönemlerde Avrupa’da ba layarak ülkemize de
gelmi olup, önce reks tipi kil dolgu ürün uygulamalar n n görülmesinin
ard ndan, daha basit olan ve statik çal maya kat lmayan çok hafif, bo luklu
dolgu asmolenleri kullan lmaya ba lanm t r.
Asmolen gurubu kil ürünler &n aat Sektöründe çok yayg n uygulamas olan,
tavan dö eme elemanlar d r. Kilden vakum ekstrüzyon yöntemiyle elde edilen
bu ürünlerin ses ve s yal t m de erleri oldukça yüksektir.
Genel uygulamada 2 çe it asmolen bulunmakta olup bu tip ürünler TSE kalite
belgesi ile standardize edilmi lerdir.
• Dolgu Asmolenleri, Statik çal maya kat lmayan (TS 1261)
• Ta y c Asmolenler Statik Çal maya Kat lan (TSEK veya TS 1260)
Neden Asmolen?
1. Bina dö emelerinde ideal Is ve Ses yal t m n sa layan ürünlerdir.
2. Binan z az katl veya çok katl da olsa dö eme betonu kal nl klar na göre
ihtiyac n za uygun asmoleni seçip kullanabilirsiniz.
3. Asmolen dolgu dö eme tu lalar betona göre 5 kat daha hafif, dolgu
betonlar ndan %25 daha hafiftir.
4. Maliyeti daha dü üktür. Kal p tahtas ndan %30 ekonomi sa lad gibi,
s kay plar n önledi inden s nma giderlerinde %25 tasarruf sa lar.
5. Asmolen Tu lalar Statik Yük Ta, mayan dolgu malzemeleridir. Dö eme
betonu için kal p gereklidir.
6. %100 geri dönü ümlüdür.
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Asmolen Çe,itleri:
1. Dolgu Asmolenleri;
Statik çal maya kat lmayan ve TS 1261 standard ile üretilen ürünlerdir.
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Asmolenin
dö enmi hali
(Alttan çekilmi görüntü)

2. Ta, y c Asmolen Ölçüleri;
16-12 lik APDK Asmolen dizili i.
Asmolen APDK Tu lalar TS-1260
standard na uygun olarak imal
edilmektedir.
- Asmolen dö eme sisteminde
kullan lan dö eme kal plar ndan kurtulmak için, "Asmolen Prefabrik Dö eme
Kiri leri"ni kullanabilirsiniz.
- Prefabrik kiri ler sat c firmalar taraf ndan projenizdeki ölçülere göre
kesilerek in aat mahalline gönderilir. Kiri lerin aras nda dö eme kal nl
ba l olarak de i en ölçülerde APDK Asmolen Tu lalar kullan l r.
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na

Geni,lik x Yükseklik x
20
x
12
x
20
x
16
x
20
x
20
x
20
x
25
x
20
x
30
x

Uzunluk
53 – 33 cm
53 – 33 cm
53 – 33 cm
53 – 33 cm
53 – 33 cm

Asmolenin dö enmi hali
(Üstten çekilmi görüntü)

Asmolenlerin S n fland r lmas ;
• Hacim A rl klar :
Ortalama 1.200 kg/m³ (Normal)
Ortalama 900 kg/m³ (Hafif)
Ortalama 600 kg/m³ (Çok Hafif)
• Bas nç Dayan mlar :
240 kgf/cm² (N)
180 kgf/cm² (H)
125 kgf/cm² (ÇH)
Ayr ca boyut toleranslar +%0, -%5 olmal d r.
Asmolenin Sa>lad > Avantajlar;
- Katlar aras s ve ses yal t m
- Sa lam ve hafif
- Ekonomik
- Kal ps z Kullan m
- Yanmayan Malzeme (Yang n esnas nda
yanmazl k özelli i ile fazladan dayan m sa lamas )
Bu arada dikkatinizi, sektörde yeni yeni
uygulamalar ba layan farkl bir malzeme olan
Strafor Asmolen kullan m na çekmek istiyoruz.
Strafor Asmolen malzemesi ile ilgili olarak herhangi
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bir TSE standard bulunmamas na ra men ürünün yayg n bir ekilde &n aatlarda
yap malzemesi olarak kullan ld görülmü tür.
Strafor asmolenler özellikle yo unluk aç s ndan çok farkl ekillerde
üretilmektedir. Üretim esnas nda içerisine ilave edilen çe itli kimyasal maddeler
ile Strafor malzemesinin baz önemli özellikleri de i mektedir (Bas nç
dayan m , Yang n s n f , vs..). Bunlar n ba nda Yang na dayan m gelmektedir.
&n aat sektöründe Strafor Asmolen malzemesi, uygulamada ustalara ta ma ve
dö eme kolayl sa lamas nedeniyle yo un olarak kullan lmaya ba lam t r.
Fakat bu arada göz ard edilen konu ise ucuz (yang na dayan m aç s ndan
kompozit katk s olmayan) ve dü ük yo unluklu malzemelerin yo un bir ekilde
kullan lmaya ba lanm olmas d r. (Yandaki resimde görüldü ü gibi).
Bu tür strafor asmolen uygulamalar için, baz üreticiler TS 11989 EN 13164 (Is
Yal t m Mamulleri-Fabrikasyon olarak Ekstrüzyonla imal edilen Polistiren
Köpük-XPS) standard na göre beyanlar n yapmaktad r. Bu ekilde beyan
yap lan bir ürünün CE belgesi’nin ve yang n dayan m s n f n n bu belgede beyan
edilmesi zorunludur.

Strafor Asmolen ürünün dö enmi hali (alttan
çekilmi görüntüsü)

Bas nç dayan m ve yo unlu u dü ük, asmolen olarak kullan lmak üzere
üretilmemi (TSE strafor asmolen standard olmayan), içerisinde ekstra
mukavemet artt r c destek saçlar kullan lmam Strafor Asmolen malzemesi,
üzerine dökülen betonun a rl n ta yamamakta ve betonda esnemeye ve
çatlamalara neden olabilmektedir.
Yang n dayan m n artt racak katk malzemelerinin Strafor Asmolen fiyatlar n
yükseltmesi nedeni ile üretimde bu hayati unsurun göz ard edildi i ve
uygulanmad görülmü tür. Strafor Petrol türevi bir malzemedir ve herhangi bir
tedbir al nmad takdirde kolayca alev alabilmektedir.
Oysa yap malzemelerinin uygulanmas nda insan güvenli i aç s ndan dikkat
edilmesi ve kesinlikle uyulmas gereken yönetmeliklerin ba nda Yang n
Yönetmeli>i gelmektedir.
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“Yeni Yang n Yönetmeli>inin lgili Maddesi gere>ince
Resmi Gazete Tarihi: 19 Aral k 2007 Çar,amba, Say : 26735,
Karar Say s : 2007/12937
B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMEL K
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Binalarda kullan lacak yap malzemeleri
MADDE 29- (1) Yap malzemeleri; bina ve di er in aat i leri de dahil
olmak üzere, bütün yap i lerinde kal c olarak kullan lmak amac ile üretilen
bütün malzemeleri ifade eder.
(2) Yang na kar
güvenlik bak m ndan, kolay alevlenen yap
malzemelerinin in,aatta kullan lmas na müsaade edilmez. Kolay alevlenen
yap malzemeleri, ancak, bir kompozit içinde normal alevlenen malzemeye
dönü türülerek kullan labilir. Denilmektedir.”
Strafor asmolenlerin dü ük yo unluklu ve amaca uygun olarak üretilmemi
olanlar ile ilgili Turgutlu Tu la ve Kiremit Sanayicileri Derne inin yapt rm
oldu u (2795 say l -12-07 rapor) Yang na dayan m test (&zmir Çi li de bulunan
TSE yang n laboratuar nda) sonucu al nan numunelerin F s n f yang na
dayan ks z ve kolay alevlenen ürünler oldu u tespit edilmi tir.
Bunu ayn zamanda basit bir yöntemle kendinizde test edebilirsiniz. Yap
Malzemesi 15 saniye boyunca herhangi bir aleve maruz b rak ld nda alev
al yor ise malzeme kolay alevlenebilir denilmektedir.

Bu konu ile ilgili TSE Laboratuarlar nda yapt r lacak Yang n deneyi en sa l kl
sonucu verecektir. Bu türdeki malzemelerin Yang n Yönetmeli inin ilgili 2.
maddesinde söylenildi i ekilde, kompozit içerisindeki uygulamalar ile yang n
s n f n n de i tirilmesi maliyeti ve i çili i artt rmaktad r.
Yap Malzemelerini &n aatlar m zda kullanmadan önce Yönetmeliklere uygun
özellikleri ta y p ta mad n mutlaka kontrol etmemiz gerekmektedir.
Yönetmeliklere uygun &n aatlar n yap lmas , gelecekte güvenle ya amam z
sa layacakt r. Sevdiklerimizi ate e atmayal m.
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