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ÖZET
Amorf yapıdaki termoplastikler grubundan olan polikarbonatlardan üretilmiş levhalar, kristal
saydamlıkta olmaları, mekanik ve darbe dayanımlarının yüksek olması ve hafiflikleri nedeniyle,
günümüzde çatı kaplamaları alanında en çok tercih edilen yapı malzemeleri arasındadır. Geleneksel
yapı malzemelerinden olan cama kıyasla polikarbonat levhalar, daha hafif olmaları sebebiyle, çatı
ışıklıklarında, daha dayanıklı olmaları nedeniyle de güvenlik amaçlı kullanılan mekanların
aydınlatmalarında, camın yerine tercih edilmektedir. Polikarbonat malzemeler yapıda, güvenlik camı,
dış cephe ve çatı kaplama malzemesi olarak, çatı ışıklıklarında ve kurşun geçirmez camların ara
katmanlarında, iç mekanlarda dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde de yaygın kullanıma
sahip olan polikarbonat levhalar, çatı sistemlerinde kaplama amacıyla oluklu, trapez kesitli, düz ve çok
katlı olarak üretilmektedirler. Bu çalışmada, çatı sistemlerinde kullanılan polikarbonat levhaların
çeşitli uygulama örnekleri tanımlanmış ve bunlar üzerinden polikarbonat malzemelerin karakteristik
özellikleri analiz edilerek çatı sistemlerinde uygulama ve kullanım açısından sağladıkları avantajlar ve
dezavantajlar irdelenmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında çatı sistemlerinde genelde görülebilen veya
oluşabilecek hasarlar gözönüne alınarak, polikarbonat malzemelerin çatı sistemleri için uygunluğu
değerlendirilmiştir.
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ÇATIDA KULLANILAN POLİKARBONAT LEVHALARIN ANALİZİ 2014
1. GİRİŞ
Çatılar, binaların dış etkilere en fazla maruz kalan yapı elemanlarıdır. Su, yağışlar, sıcaklık farklarına
bağlı olarak malzemede görülen genleşme ve benzeri unsurlar, çatı tasarımını ve çatı kaplama
malzemesi seçimini etkilemektedir [1]. Çatıda kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin oluşturduğu
çatı sistemlerinin mekanik ve fiziksel özellikleri, istenilen ölçütleri sağlamalı ve çatı sistemleri, yapı
içindeki uygun konfor koşullarının sağlanmasına yardımcı, estetik, dış ortam koşullarına dayanıklı ve
ekonomik olmalıdır. Kullanıcı isteklerini karşılamada yetersiz kalan tasarımlar ve uygulamalar ile
konfor koşulları çerçevesinde, yeterli performans sergileyemeyen çatı sistemleri ve çatı bileşenleri,
yapı bünyesinde çeşitli sorunların oluşmasına neden olmaktadır. Tasarım, uygulama ve kullanım
sürecinde oluşabilecek sorunlara bağlı hasarların önlenmesi ve çözümleri ise yapının yaşam süresini
artırmaktadır [2]. Bu nedenlerle, çatı sistemini oluşturan taşıyıcı konstrüksiyonun ve kaplama
malzemelerinin birbiriyle uyumlu ve beklenen performans ölçütlerini karşılayabilmeleri
beklenmektedir. Çatı konstrüksiyonları arasında yaygın kullanıma sahip polikarbonat çatı sistemleri bu
çalışmada incelenmiştir.

2. ÇATIDA KULLANILAN POLİKARBONAT LEVHALAR
Polimer teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, 1950’li yıllarda keşfedilen polikarbonatlar, levha halinde
üretimiyle, çatı kaplama malzemesi olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Termoplastikler
grubundan olan polikarbonat levhalar, hafif olmaları, mükemmel ışık geçirgenlikleri, kristal
saydamlıkta üretilebilmeleri, mekanik, darbe ve UV dayanımlarının yüksek olması sebebiyle tercih
edilmektedir. Şekil 1a-b, Şekil 2a-b ve Şekil 3’te, stadyum, havuz, kafeterya gibi mekânların
çatılarında kaplama malzemesi olarak kullanılan polikarbonat levhalar görülmektedir.
Polikarbonatlar,
• Tok ve şeffaf termoplastiklerdir.
• Yüksek darbe mukavemetine sahip olup, camdan yaklaşık 150 kat daha dayanıklıdırlar.
• İyi akustik özelliğe sahiptirler.
• Elektrik özellikleri, özellikle de diyalektikleri yüksektir.
• Optik olarak çok temiz, yüksek ışık geçirgenliğine sahip, düşük duman oranına sahiptirler.
• İyi mekanik özelliklere sahiptirler.
• Yüksek boyut kararlılığına sahiptirler.

Şekil 1. Polikarbonat çatı kaplamaları [3,4]
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Şekil 2 a-b. Polikarbonat çatı kaplamaları [5,6]
•
•
•
•
•
•

Dolgulu, alaşım ve kopolimer türlerinde özellikler daha da iyileştirilmiştir.
-40°C ile 135°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır.
140°C’ye kadar kullanılabilmekte olup yakıldıklarında yanmasını kendi başına devam
ettirmeden sönerler ve alev almazlar.
Kimyasal olarak asitlere karşı dirençli olmalarına rağmen alkaliler tarafından etkilenir, petrol
kaynaklı yakıt ve yağlara karşı ise dirençsizdirler.
Termoplastiklere has bütün işleme süreçlerine uygun olarak üretilirler.
Çeşitli sıcaklıklarda ve nem şartlarında çok iyi yalıtkanlığa sahiptirler [3].

Tablo 1. Polikarbonatların genel özellikleri [7]
Polikarbonatların genel özellikleri
Yapı
Yoğunluk
Tg
Kullanma sıcaklık sınırı
Kısa süreli kullanım sıcaklık sınırı
Uzun süreli kullanım sıcaklık sınırı
Çekme kopma mukavemeti
Çekme elastiklik modülü
Çekme kopma uzaması
Eğilme kopma mukavemeti
Eğilme elastiklik modülü
Çentikli darbe
Eğilmede bükülme sıcaklığı
Lineer ısıl genleşme
Isıl iletkenlik
Su emme
Suya dayanıklılık
Darbe karşısında davranışı
-20 ve 10 arasında
10 ve 50 arasında

Amorf
1,1-1,25 g/cm3
158 oC
̴ 135oC
̴ 100oC
56-66 N/mm2
2000-3000 N/mm2
100-130 (%)
90-100 N/mm2
2100-2400 N/mm2
20-30 N/mm
130-145oC
4-7 oC.10-5
0,14-0,2 W/m.K
0,16 (% ;24 saatte)
Dayanıklı
Sivri çentikli numuneler gevrek
davranır.
Sivri çentikli numuneler dahi
kırılmaz.
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Kimyasallar karşısında davranışı
Asit karşısında davranışı
Baz karşısında davranışı
Yağ ve alkol (metil alkol hariç)
UV ışınlarına dayanım

Dayanıklı
Dayanıksız
Dayanıklı
Yüksek oranda dayanım gösterir.

Şekil 3. Shenyang Stadyumu, Beijing [8]
Polikarbonatlar; sinyal lambaları olarak otomotiv sanayinde, sokak ve trafik lamba armatürlerinde,
güneş kolektörü camları, yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı pencereler, lensler, elektronik ve
telekomünikasyon parçaları, büro ve iş makinaları gövdeleri yapımında, gıda ambalajlarında, sağlık
donanımı, inşaat ve dekorasyonda, elektrik yalıtımları, uçak ve uydu parçaları, hassas cihaz, kalkan ve
kask imalatında, kış bahçeleri, karayollarında ses bariyeri olarak kullanımı, kurşungeçirmez cam…
gibi malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır [3&9]. Şekil 4’te ses bariyeri olarak kullanılan
polikarbonat levha uygulaması görülmektedir [10].

Şekil 4. Polikarbonat Ses Bariyerleri [10]

Şekil 5. Oluklu Polikarbonat Levha [11]

Polikarbonat levhalar, çatıdaki işlevine ve kullanıcı isteklerine bağlı olarak farklı şekillerde
üretilebilmektedir Şekil 5’te oluklu polikarbonat levha örnekleri görülmektedir. Çatıda kaplama
malzemesi olarak kullanılan polikarbonat levhalar;
•
•
•
•
•

Tek katlı düz polikarbonat levhalar,
Çok katlı düz polikarbonat levhalar,
Trapez kesitli polikarbonat levhalar,
Oluklu polikarbonat levhalar,
Dalgalı polikarbonat levhalar şeklinde üretilmektedir.
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3. POLİKARBONAT LEVHALARIN KULLANILDIĞI ÇATI
SİSTEMLERİNDE OLUŞABİLECEK HASARLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Polikarbonat levhalardan oluşan çatı sistemleri, çatı ışıklıklarında veya çatıda kaplama malzemesi
olarak tercih edilmekle birlikte malzeme özelliklerine bağlı olarak ya da tasarım sürecinde ve zamanla
oluşan hata ve hasarlardan dolayı polikarbonat çatı sistemleri yıpranarak zarar görmektedir. İşlevsel,
fiziksel ve eskime sonucu ortaya çıkan hasarlar çatıda iki başlıkta toplanabilir. Bunlar;
• Atmosferik etkiler, pasif ve aktif yükler sonucu oluşan hasarlar,
• Tasarım, yapım ve kullanım sürecinde insan hatalarından kaynaklanan hasarlardır.
Çatıda görülen hasarlar Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Çatı sistemlerinde görülen hata ve hasarlar [12]
Çatı sistemlerinde görülen hasarlar

a. Kaplama yüzeyindeki deformasyonlar
• Kaplamada görülen yüzey çatlakları ve çizilmeleri
• Kaplamanın kenar köşelerinde görülen kırıklar
• Kaplama yüzeylerinde nem, küf ve lekelenme oluşumu
• Kaplama yüzeyinde oluşan renk değişimleri
• Kaplama yüzeyinde yoğuşma ve buzlanmalara bağlı olan hasarlar
b. Kaplama malzemesinin yerleştiği yerden ayrılması
c. Bina iç mekânlarına hava sızıntılarının oluşması
d. Bina iç mekânlarına yağmur suyu girmesi sonucu oluşan hasarlar
e. Darbe ve havada yayılan ses kaynaklı gürültü
f. Tasarım ve uygulama hatalarına bağlı oluşan hasarlar

Şekil 6. Spyridon Louis Stadyumu, Atina [13]

3.1 Polikarbonat çatı sistemlerinde atmosferik etkiler, pasif ve aktif yükler sonucu
oluşan hasarlar ve çözümleri
Polikarbonat çatı sistemlerinde, doğal olaylardan ve canlılardan kaynaklanan pek çok etmen, hasarlara
neden olmaktadır. Yağış, kar, rüzgâr etkisi gibi atmosferik ve iklimsel etmenlerden kaynaklanan
hasarların etkilerinden kaçınılmak zor olmasına rağmen bu etkiler, çeşitli önlemlerle kısmen
azaltılabilmektedir.
Atmosferik etkiler arasında ülkemizde yapıyı en çok etkileyen etmenlerin başında gelen yağışlar için
alınan önlemlerin ilki yağmur suyunun bina bünyesine alınmadan uzaklaştırılmasıdır. Yağmur suyunu
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binadan uzaklaştırmak için çatıdaki eğimin minimum %2 olması ve suyun belli noktalarda toplanarak
kontrol altına alınması gereklidir Ayrıca yüzeysel ıslanmalar da çatı kaplama malzemesinde
bozulmalara neden olabilmektedir. Polikarbonatların su emme değeri yaklaşık %0,16 olarak
belirlenmiştir. Bu değer su geçirimsizliği açısından polikarbonatların yeterli performansı
sağlayabileceğini işaret etmektedir.
Tasarım aşamasında, çatı sistemlerinin kendi yüklerine ek olarak yağış, kar, rüzgâr ve deprem yükü
gibi dış koşullara bağlı olarak değişen yükleri de taşıyor olması göz önüne alınmalıdır. Rüzgârın çatı
üzerindeki etkisi, rüzgârın hızına, yapının yüksekliğine ve çatı eğimine bağlı olarak değişmektedir
[15]. Rüzgârın fırtına gibi şiddetli olduğu durumlarda çatı kaplama örtüsü kopabilmektedir. Rüzgârın
esiş yönüne bağlı olarak, çatı düzleminde basınç veya çekme etkisi yapması nedeniyle, uygulama
sırasında, polikarbonat kaplama malzemeleri, rüzgâr yönü göz önüne alınarak dizilmelidir. Çatı
üzerine gelebilecek yükün şiddeti öngörülerek, çatı yükleri hesaplanmalı ve o bölgeye uygun ürün ve
konstrüksiyon seçimi yapılmalıdır. Polikarbonat levhalar, enine döşemelerde, hâkim rüzgâr yönünün
tersi yönde yerleştirilmeli ve bindirmeler rüzgâra karşı korunmalıdır [14]. Bütün örtü türlerinde olduğu
gibi, polikarbonat levhalar da eğim doğrultusu boyunca aşağıdan yukarıya doğru, aşağıdaki altta
kalacak biçimde, Şekil 7’de görüldüğü gibi döşenmelidir [16]. Ayrıca rüzgâra maruz kalan kısımlar
(kalkan duvarı gibi) L profiller gibi bağlama elemanlarıyla korunmalıdır [14]. Ayrıca kaplamada UV
yönü doğru monte edilmelidir.

Şekil 7. Rüzgâr yönüne bağlı olarak polikarbonat çatı kaplamalarının dizilimleri [16 Nolu referansta
asbestli çimento oluklu levhalar için yapılan döşeme krokisinden uyarlanmıştır]
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Kuzey yönüne bakan çatı yüzeylerindeki karın, çatının güney cephesinde biriken kara oranla daha
fazla kalması ve buzlanmalara bağlı kar yükünün artışı, çatı sistemlerinde önem kazanmaktadır [17].
Çatı kaplamasının alt yüzeyi ile dış ortam arasındaki sıcaklık farklılığı nedeniyle oluşan yoğuşmanın
önlenmesi için, çatı sisteminin bütün detayları eksiksiz uygulanmalı ve detaylar doğru çözülmeli,
tavanda oluşabilecek yoğuşma ile meydan gelebilecek damlacıkların uzaklaştırılabilmesi için boyuna
bindirmelerin zigzaglı şekilde yapılması önerilmektedir. Ayrıca iç mekânın düzenli olarak
havalandırılarak kuru kalması ve polikarbonat levhaların alt yüzlerinin kullanım sıcaklığının 130oC’yi
aşmaması sağlanmalıdır. [14,17]
Bazı iklim bölgelerindeki sıcaklık değişimlerinin fazla olmasına bağlı olarak çatı kaplama
malzemelerinde oluşan genleşme nedeniyle, kaplama malzemesinde yırtılmalar ve delinmeler
olabilmektedir. Polikarbonat levhaların boyutsal kararlılıkları ise yüksektir. Levhaların kısa süreli
kullanım sıcaklıkları yaklaşık 135oC, uzun süreli kullanım sıcaklıkları ise yaklaşık 100oC’dir. Termik
değişimlerin yüksek olduğu iklimlerde çatı kaplama malzemesinin yapıştırılmadan uygulanması,
bunun yerine mekanik noktasal bağlantıların kullanılması, ayrıca iki ve daha fazla kat yerine tek ama
kesiti daha kalın levha kullanılması ve birleşim detaylarının doğru çözülmesi önerilmektedir [15].

Şekil 8. Isı etkisinin çatıda oluşturduğu hasar [15]
Atmosferik kirlenme, çatı kaplama malzemelerinde deformasyonların oluşmasında bir diğer etkendir.
Asit yağmurları, havada bulunan karbon oksitler, kükürt dioksitler, azot oksitler gibi kirleticiler
kaplama malzemesinde yüzey kirlenmelerine neden olmaktadır. Atmosferik etkilere genel olarak
dayanım gösteren polikarbonat levhalar, asitlere karşı dayanıklı olmalarına rağmen bazik özelikteki
malzemelere karşı dayanıksızdırlar. Ayrıca alkol, aseton gibi çözücü maddelerin, polikarbonat
levhaların yüzeyinde bozulmalara neden olmaktadır [18]. Bu nedenle levhaların çözücüler ile
temasından kaçınılmalıdır. Plastiklerin renk değişimlerine karşı dayanıklılıklarının tayin edilmesinde
“Plastikler-Laboratuvar ışık kaynaklarına maruz bırakma metotları; TS EN ISO 4892-1, TS EN ISO
4892-2, TS EN ISO 4892-3 standartlarından yararlanılmaktadır.
UV ışınları genel olarak plastik malzemeler üzerinde hasarlara yol açarak, plastik malzemelerin
niteliklerini bozmaktadır. Buna rağmen polikarbonat levhaların çatı kaplama malzemesi olarak tercih
edilmesinde en önemli etkenlerden biri yüksek UV dayanımlarıdır. Ayrıca polikarbonat levhaların ışık
geçirgenlikleri yaklaşık %90’dır [20]. 10 yıl içindeki ışık geçirgenlik kayıpları ise %10’dan daha az
olmaktadır [14]. Kahlen ve arkadaşları, farklı polikarbonat çatı levhaları için yaptıkları yaşlandırma
deneylerinde, polikarbonat levhaların 90oC’de ve havada 17 ile 204 yıl arasında, 40oC’de suda ise 5 ile
58 yıl arasında dayanım gösterdiklerini tespit etmişlerdir [19].
Çatıları yaşam alanı olarak kullanan kuşlar ve böcekler de çatı örtüsünde hasara yol açmakla birlikte
kaplama malzemesinde oluşturdukları delik ve zedelenmelerle binanın içine su ve hava sızıntılarına
sebep olabilmektedir [1]. Polikarbonat levhalar, sert ve çizilmelere karşı oldukça dayanıklı
plastiklerden olmaları nedeniyle, uzun süreli kullanımlarda önerilmektedir. Ayrıca yosunların, küfün,
mikroorganizmaların ve kemirgenlerin, levhalar üzerinde olumsuz bir etkisi olmamaktadır [14].
Polikarbonat levhalar iyi ses yalıtıcı polimerlerden olmaları sebebiyle yol kenarlarında ses bariyerleri
olarak da kullanılmaktadır. Çatıda yağış nedeniyle oluşan darbe sesi ve dış ortam sesini de yalıtarak
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bina içi konfora katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte darbe dayanımı da yüksek olan polikarbonat
levhalar, 100 m/s hızdan fazla şiddette çarpan dolu etkisiyle tahrip olmazlar [14].

3.2 Polikarbonat çatı sistemlerinde tasarım, yapım ve kullanım sürecinde insan
hatalarından kaynaklanan hasarlar
Çatı üretimine başlanmadan önce yapılan yanlış tasarımlar ve yanlış detay çözümleri, tasarım
sürecinde iklim ve çevresel şartların göz önüne alınmaması (hâkim rüzgâr yönü ve şiddeti, iklim
bölgesinin yıllık yağış miktarları, kar yükleri, sıcaklık farkları… gibi),tasarımcı veya uygulamacının
bilgi eksikliği, performans beklentilerinin iyi analiz edilememiş olması, çatı bileşenlerinin seçiminde
yanlış kararlar verilmesi veya malzemenin yanlış kullanılması, çatıda çözümü olmayan hatalara sebep
olabilmektedir [15,21].
Doğru tasarım, doğru malzeme ve bileşen seçimlerine rağmen, tasarımda öngörülen detaylara ve
yapım tekniklerine uyulmaması ve kötü işçilik uygulamaları durumunda çatı sistemlerinde hasarlar
meydana gelebilmektedir. Örneğin tirfon ile tutturulmuş oluklu polikarbonat levhalarda, tirfonun baş
kısmının açık bırakılması sonucu korozyon ile tespit noktalarında su sızıntıları olabilmektedir. Ayrıca
korozyona uğramış tirfonlar zamanla gevşeyerek levhaların, rüzgâr etkisiyle havalanarak kopmalarına
ve parçalanmalarına neden olmaktadır. Tirfonların yanlış yerde çivilenmesi, az ya da çok sıkılmaları,
çatının üst yüzeyinin tam düzlem şeklinde oluşturulmaması sonucunda hasarlar oluşabilmektedir. Çatı
üstünde düz yüzey sağlanması için dört levhanın birleştiği noktalardaki köşeler kesilmelidir (Bkz.
Şekil 7) [16]. Polikarbonat levhalar yerleştirilirken ve kullanımları sırasında hasar oluşmaması için
üzerlerine basılmaması, kırılgan levhalar için geçerli olan güvenlik kurallarına uyulması
gerekmektedir. [14] Ondüle polikarbonat levhaların döşenmelerinde, boyuna bindirme mesafesi en az
10 cm olmalı, enine bindirmelerde doğru uygulama ise Şekil 9’da verildiği gibi olmalıdır. Ayrıca çatı
iskeleti, oluklu polikarbonat levha profillerin gerektirdiği minimum eğimi sağlamalıdır.

Şekil 9. Ondüle polikarbonat levhaların dizilimleri [16 Nolu referansta asbestli çimento oluklu
levhalar için yapılan bindirme ve montaj örneğinden uyarlanmıştır]

SONUÇLAR
Polikarbonat levhalar, yüksek darbe ve UV dayanımları, yüksek ışık geçirgenlikleri, kolay montajları,
kimyasallara dayanımları ile çatı ışıklıklarında ve kaplama malzemesi olarak tercih edilmektedir. Alev
almamaları, atmosferik koşullara dayanıklı olmaları, hafif, ekonomik olmaları ve estetik görünümleri
nedeniyle de diğer çatı kaplama malzemelerinden ayrılmaktadır. Bununla birlikte polikarbonat çatı
sistemlerinde zaman içinde, kullanıcı kaynaklı, atmosferik koşullara bağlı veya yapım sürecinde kötü
işçilik nedeniyle çeşitli hasarlar olabilmekte, bu hasarlar da çatı sisteminin performansını olumsuz
etkileyerek yenileme sıklığını artırmaktadır.
Bu nedenle çatı tasarım sürecinde, polikarbonat levhaların genel özellikleri, çevrenin iklim özellikleri
polikarbonat levhaların atmosferik etkiler karşısındaki davranışları göz önüne alınarak tasarımların
yapılması gereklidir. Çatı yapım sürecinde ise taşıma ve depolama ile uygulama, montaj ve malzeme
özelliklerine bağlı oluşabilecek hasarlar göz önüne alınarak ve bu hataları en aza indirme için iş ve
süreç kontrol çalışmaların yapılması zorunlu olmaktadır.
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